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FUTURISMUS
2013
O ponto de partida deste novo ciclo é o legado do
Movimento Futurista italiano, lançado por Mari‑
netti em 1909, e o que da sua apologia violenta e
profética faz actualmente parte da nossa civili‑
zação e da forma de hoje se fazer e pensar a arte.
Com Futurismus pretende‑se colocar em confronto
uma selecção de obras do repertório que encar‑
naram os preceitos estéticos “futuristas”, como
a apologia da máquina e da “arte do ruído”, com
a criação musical contemporânea nas suas mais
variadas expressões e géneros. Nesse contexto, é
neste ciclo que se concentram várias das novas
obras encomendadas pela Casa da Música, nomea‑
damente a compositores que integram na sua
linguagem a componente electroacústica.
O ciclo Futurismus inclui peças históricas do
repertório como Ballet Mécanique de Georges
Antheil, com a projecção do filme de Fernand
Leger acompanhada ao vivo pelo Drumming ‑
Grupo de Percussão, e outras obras representa‑

tivas da estética futurista, como Ionisation de
Varèse e o interlúdio para percussão de O nariz,
de Chostakovitch.
Não podiam faltar as grandiosas criações de
referência do Construtivismo russo de Mosolov e
Prokofieff, que retratam uma nova era da indus‑
trialização e uma nova realidade social da classe
operária. Mas este ciclo abre também espaço à
criação contemporânea, com uma nova enco‑
menda ao consagrado Tristan Murail, estreias
de obras para ensemble e electrónica de Oscar
Bianchi e Wolfgang Mitterer e um concerto pelo
Coro Casa da Música onde o impacto do Futu‑
rismo na poesia e na arte portuguesas do início
do século XX, bem patente na geração do Orpheu,
terá expressão numa nova obra para coro e elec‑
trónica de Carlos Caires sobre o Manifesto Anti
‑Dantas de Almada Negreiros.
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19 NOVEMBRO 2013
21:00 SALA SUGGIA
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical
Birgit Wegemann soprano
Jonathan Ayerst piano
Digitópia Collective (Óscar Rodrigues e José Alberto Gomes) electrónica
Wolfgang Mitterer electrónica

1ª Parte
Alexander Mosolov
Zavod: As fundições de aço, andamento sinfónico [1926; c.3min.]
(versão para ensemble de Alexander Khubeev)

Stefan Wolpe
Decreto nº 2: Para o Exército dos Artistas [1929; c.5min.] *
Oscar Bianchi
Permeability, para ensemble e electrónica [2013; c.20min.]
(Estreia nacional; encomenda da Casa da Música, Ensemble Modern
e Namascae Lemanic Modern Ensemble)

2ª Parte
Wolfgang Mitterer
Spiccato, para ensemble, 3 guitarras eléctricas, 3 baixos eléctricos e electrónica
[2013; c.20min.]

(Estreia mundial; encomenda da Casa da Música)

© PEDRO LOBO

*Tradução do texto original nas páginas 12 e 13.
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Alexander Vasilyevich Mosolov

anos após a Revolução de 1917, foi criada
uma Associação de Música Contemporânea
na União Soviética. A música do Roman‑
tismo era olhada com bastantes reservas
devido às suas conotações burguesas e a
nova música deveria reflectir a nova reali‑
dade social. Mosolov propôs‑se compor um
bailado intitulado Aço, inspirado nas gran‑
des fundições de aço, no retrato da classe
trabalhadora e no enaltecimento da indus‑
trialização. O bailado nunca chegou a ser
apresentado e Mosolov fez uma suite do
bailado em quatro andamentos, estreada
em Dezembro de 1927 na cidade de Moscovo
num concerto em celebração dos 10 anos
da Revolução e onde também foi dada a
ouvir pela primeira vez a 2ª Sinfonia de
Chostakovitch. Os restantes andamentos
da suite de bailado, “Na prisão”, “No baile”
e “Na praça”, não chegaram aos nossos dias
e apenas As fundições de aço são conhecidas.
A peça oferece uma sensação constante de
movimento, um movimento simultanea‑
mente grandioso e imparável. A repetição
de padrões oferece‑lhe um lado mecânico,
quase desumano, mas as harmonias utili‑
zadas e as melodias de pendor cromá‑
tico compensam a dramaturgia com um
sentido misterioso. É interessante o uso
intenso de cromatismo como blocos disso‑
nantes, como metáforas de ruído, naquela
que é uma utilização deste recurso idio‑
maticamente distinta daquela feita pelas
vanguardas musicais do centro da Europa
na mesma época.
As fundições de aço de Mosolov tiveram
circulação internacional nos anos que
se seguiram à estreia, sendo apresenta‑
das em Liège e em Cleveland em 1930 e

kiev, 11 de agosto de 1900
moscovo, 11 de julho de 1973

Enquanto aluno do Conservatório de
Moscovo, Mosolov manifestou um grande
interesse pela exploração de ostinatos,
padrões rítmicos e melódicos que se repe‑
tem sucessivamente e que estão presentes
desde a sua primeira obra, Quatro Canções
op.1. O aprofundamento dessa técnica
viria a originar a sua obra mais célebre,
As fundições de aço, a única que alcançou
verdadeiro reconhecimento internacional,
escrita quando tinha 26 anos de idade.
A peça surgiu num contexto histórico
muito determinante e que influenciou o
percurso das artes em geral. Em 1923, seis
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acolhendo elogios da crítica europeia e
norte‑americana. No entanto, o composi‑
tor caiu em desgraça com o regime sovié‑
tico e em 1936 foi expulso da Associação
de Música Contemporânea. Um ano mais
tarde foi aprisionado num dos campos de
trabalhos forçados conhecidos por Gulag.
Por forte pressão dos colegas do Conser‑
vatório de Moscovo, Mosolov foi libertado.
Os seus interesses mudaram de rumo e
o folclore russo passou a ser, em grande
parte, o alvo da sua atenção. Algumas peças
suas, obras de um importante catálogo
que inclui sonatas e concertos para piano,
sinfonias e suites orquestrais, música coral
e para quarteto de cordas, desapareceram
sem deixar rasto.

Este termo em voga na musicologia alemã
desde a década de 1920 teve implicações
ideológicas profundas. No caso de Wolpe,
podemos considerar que o termo tem um
melhor enquadramento com a expressão
“música de intervenção”. Simpatizante
dos ideais socialistas, Wolpe escreveu
para grupos sindicais e de teatro amador
associados a movimentos políticos de
esquerda. Com especial cuidado para
respeitar a função destas músicas, sobre‑
tudo no caso das canções, Wolpe procura
textos adequados, com uma mensagem
clara, e idiomas facilmente assimilados.
E é precisamente no domínio da canção
que a sua obra é mais apreciada.

Stefan Wolpe
ber lim, 25 de agosto de 1902
nova iorque, 4 de a br il de 1972

Stefen Wolpe estudou música na sua cidade
natal, Berlim. Foram seus professores
grandes compositores tais como Franz
Schreker e Ferrucio Busoni. Mais tarde
frequentou a Bauhaus, a escola de artes
que sob a direcção do célebre arquitecto
Mies van der Rohe operou em Berlim
entre 1932 e o ano seguinte, altura em
que encerrou por pressão do regime Nazi.
Mas a obra que escutaremos hoje é um
pouco anterior a esse período. Adepto das
vanguardas, Wolpe utilizava já as técni‑
cas dodecafonistas desenvolvidas por
Schönberg e era simultaneamente sensível
aos argumentos da chamada Gebrauchs‑
musik, música com uma função social.
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Decret Nr. 2 an die Armee der Künstler data
de 1929 e pertence a um grupo de quatro
canções com o opus 7. O texto desta canção,
a segunda do grupo, é de Vladimir Maiako‑
vski (1893‑1930), um dos grandes poetas
do século XX e figura associada ao Movi‑
mento Futurista. O poema pode mesmo
ser considerado um manifesto futurista,
uma crítica cerrada à cultura dominante
enraizada em velhos costumes e um apelo
a uma verdadeira modernidade. Na compo‑
sição de Wolpe o texto surge numa forma
declamada, uma técnica vocal expressio‑
nista chamada Sprechgesang e que, neste
caso em particular, oferece grande ironia
e expressividade ao poema.
Com a ascensão ao poder dos nazis,
Wolpe tornou‑se um refugiado, vivendo
em diversos países, nomeadamente na
Palestina, até se fixar nos Estados Unidos
em 1938, país onde foi um músico respei‑
tado e professor influente.

microscópicas do som até à sua natureza
física, o explorador do som – o compositor
– teve acesso a um outro nível de compreen‑
são do som e, ao mesmo tempo, a um outro
significado de som.
Tendo eu sempre abraçado a grande
dimensão na qual o som interage com
os seres humanos, pessoalmente inter‑
preto este ‘outro’ acesso à música como
um acesso a ‘outro’ estado de consciência.
Como homenagem a esta viragem inova‑
dora histórica, uma evolução inovadora
nas eternas relações entre o ser e o som,
compus Permeability.
O título refere‑se à qualidade usada para
descrever a transcendência entre catego‑
rias (humano, animal, objecto) que nos
tempos antigos representava uma visão
da existência aceite e partilhada (como
se pode ver nas gravuras nas paredes da
Caverna de Chauvet, a arte mais antiga
do mundo, do período Aurignaciano, com
aproximadamente 30.000 – 32.000 anos).

Wolfgang Mitterer

A lei invisível que permite essas ligações
entre categorias é vulgarmente chamada
Permeabilidade.
Como a tecnologia na música pode muito
bem ter vindo a contribuir para nos devol‑
ver a grandiosidade do som em todas as
suas dimensões (física, estrutural, emocio‑
nal e intelectual), permitindo aos compo‑
sitores e criadores cruzar fronteiras entre
categorias e estados de espírito, as forças
musicais e dimensões musicais são aqui
celebradas na sua essência entrelaçada,
complementar e sobretudo permeável.

lienz, 6 de junho de 1958

“spiccato”, com vários personagens e possi‑
bilidades.
Com 3 guitarras eléctricas e 3 baixos e
um ensemble amplificado, electrónica em
quatro canais, tem a intenção de provocar
grande impacto sonoro.
Combina uma sensação de voar em
espaços contemporâneos ao som de rock
virtuoso, com texturas densas e breves
motivos brutais e recorrentes.
Termina com toda a máquina a capotar.

osca r bi a nchi (2013)
Tradução: Joaquim Ferreira

wolfga ng mit ter er (2013)
Tradução: Rui Pereira

rui per eir a (2013)

Oscar Bianchi
mil ão, 5 de agosto de 1975
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© stirnweiss

A escrita de música após a Segunda Guerra
Mundial, graças a todos os desenvolvi‑
mentos tecnológicos, profundamente
influenciada pelo surgimento e explora‑
ção da música electrónica, ensinou‑nos que
nunca mais conseguiríamos ouvir o som da
mesma forma a que estávamos acostuma‑
dos até então. À medida que os fenómenos
da música expansiva e complexa se reve‑
lavam, da descodificação das dimensões
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Stefan Wolpe
Decreto nº 2 – Para o exército dos artistas
(Texto de Vladimir Maiakovski)
Vós –
que trocais
com o boné de trabalhador o cilindro liso,
com os sapatos dos camponeses o verniz
das unhas,
senhorio da cultura proletária,
que remendais os buracos
no antigo fraque clássico.

Vós –
corpulentos barítonos,
que, ostentando as barrigas gordas
de Adão
até ao nosso tempo,
no teatro conhecido como espelunca,
cantais as árias de Romeu.
Vós –
poetas,
flores poluídas da Rússia,
fábrica de poesia gananciosa e embriagada,
que cantais, como antes, da mente,
de florzinhas e esposas amorosas.

A vós vos digo –
tanto faz,
seja ou não genial,
que me estenda para o futuro.
Digo‑vos –
até que possamos expulsar‑vos não
com armas:
Fora!

Vós –
misticozinhos cobertos com folhas
de figueira,
cujas cabecinhas são ocas de pensamentos,
classicistazinhos,
expressionistazinhos,
futuristazinhos,
piolhosos no pântano lírico.

Procuramos o enorme sentido
na torrente de rimas,
dai‑nos novas formas –
gritam todas as coisas.
Mais nenhum idiota permanece
na bruma poética
perante o maestro no terror sagrado.

Precisamos de mestres
e não de enxames de gente
de cabelo comprido,
e coraçãozinho sensível.
Ouvi!
As locomotivas
gemem alto com vozes ocas:
Dai‑nos carvão!
Serralheiro!
Mecânico, para aqui!
Deitados sobre as suas barrigas,
consumidos pela podridão
como uma vaca pestilenta,
nos portos os navios uivam:
Dai‑nos nafta de Baku!

Camaradas!
Dai‑nos uma nova arte,
que nós
arrancaremos a República da lama!

Fora, fora, fora
com as rimas,
com as árias,
com o ramo de rosas
e o rouxinol,
e com todo o restante lixo
do miserável arsenal artístico!
A quem importa
como ele amava
e que se martirizou por isso?

Tradução: Bárbara Ferraz
(a partir da versão alemã)
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23 NOVEMBRO 2013
18:00 SALA SUGGIA
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical

1ª Parte
Alexander Mosolov
Zavod: As fundições de aço, andamento sinfónico [1926; c.3min.]
Tristan Murail
Reflections / Reflets [2013; c.18min.]
I. Spleen / Quand le ciel bas et lourd…
II. High Voltage / Haute tension
(Estreia em Portugal, encomenda da Casa da Música,
BBC Symphony Orchestra e Musique Nouvelle en Liberté, Paris)

2ª Parte
Arthur Honneger
Pacific 231 [1923; c.7min.]
György Ligeti
Atmosphères [1961; c.9min.]

© PEDRO LOBO

Sergei Prokofieff
Suite de Le Pas d’Acier [1926; c.13min.]
1. Entrada das personagens
2. Os comissários, os oradores e os cidadãos
3. O marujo com pulseiras e a operária
4. A fábrica
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Alexander Vasilyevich Mosolov

“Spleen”, o famoso poema de Baude‑
laire incluído em Les fleurs du mal, no qual
a primeira parte de Reflections / Reflets
está baseada, contém leitmotivs de obras
suas anteriores que são simultaneamente
visuais (céu) e sonoros (sinos), bem como
a combinação de ambos (chuva). Murail
tentou pela primeira vez transpor para
música este poema quando tinha 17 anos e
recorda hoje que não ficou muito contente
com o resultado. “Spleen” expressa a mais
grandiosa angústia mental de Baudelaire; o
seu verso final, o clímax de quatro poemas
com o mesmo nome, possui uma beleza
linguística avassaladora. A primeira linha,
“Quand le ciel bas et lourd pèse comme un
couvercle”, tem um impacto penetrante na
peça de Murail de 2013 – do cluster micro‑
tonal das flautas ao tremolo dos violinos
que fazem lembrar “Nuages”, dos Três
Nocturnos de Debussy.
Tal como acontece com o título Reflec
tions / Reflets, “Spleen” tem em inglês um
significado material e outro abstracto,
mas em francês significa apenas melan‑
colia. No final do andamento, os sinos
de Baudelaire tocam furiosamente; são
harmonizados de acordo com o espectro
do sino tenor da Catedral de Winchester,
como acontece com a peça Mortuos plango,
vivos voco (1980), para fita magnética, de
Jonathan Harvey1, o que é um tributo de
Murail ao compositor inglês seu amigo
e já falecido. Outras ligações a uma peça
do próprio Murail, Lachrymae (2011), para

kiev, 11 de agosto de 1900
moscovo, 11 de julho de 1973

Ver nota ao programa na página 8.

Tristan Murail

© Elisabeth Schneider

le h av r e, 11 de m a rço de 1947

Tristan Murail deu um título bilingue à
sua nova obra. A parte francesa é relativa‑
mente restrita no seu significado, referindo
‑se unicamente a um tipo visível de reflexo.
A parte inglesa tem um significado mais
alargado: a contemplação de sentimentos,
situações e objectos (em francês a palavra
seria réflexion), incluindo peças anterio‑
res de Murail e aquelas que ele admira.
Em anos mais recentes a sua música tem
adquirido coloridos mais escuros e passou
a incluir mais referências – um exemplo
é a estrutura de Légendes urbaines (2006)
baseada na Promenade de Mussorgski – e
essas tendências estão presentes na obra
deste programa.

Arthur Honneger

flauta e quinteto de cordas, completam as
referências.
A virtuosística High Voltage / Haute tension
é um antídoto de acção rápida contra o
desespero proto‑simbolista. A grande tradi‑
ção musical francesa de retratar a natureza
– desde A galinha de Rameau a O mar de
Debussy – foi desde sempre tida em conta
por Murail. Neste caso ele opta antes pelo
caminho do fogo‑de‑artifício, acendendo
o rastilho e refugiando‑se na companhia
de Händel, Stravinski e Debussy.
Há ainda um outro sentido apropriado
para Reflections / Reflets: a intenção do
compositor é que esta seja a primeira peça
de um ciclo que se seguirá, a exemplo da
sua série de sete obras de música de câmara
intituladas Portulan, que remontam a 1998.
As duas primeiras partes que são dadas a
ouvir esta noite em estreia nacional resul‑
tam de uma encomenda conjunta da Casa
da Música, BBC Symphony Orchestra e
Musique Nouvelle en Liberté, Paris.

le h av r e, 10 de m a rço de 1892
pa r is, 27 de nov embro de 1955

Pacific 231 é o título da peça orquestral
mais conhecida do suíço Arthur Honne‑
ger. Considerado um dos “Les Six”, grupo
de compositores que advogava a clareza
e brevidade de expressão em oposição ao
Romantismo alemão e ao Impressionismo,
viveu grande parte da vida em Paris.
Para melhor compreender a peça,
convém referir que a Pacific era uma firma
de comboios e o modelo de locomotiva a
vapor 231, nome que resulta da disposi‑
ção lateral das rodas pela ordem 2 peque‑
nas, 3 grandes, 1 pequena, estabeleceu um
novo marco nos parâmetros de velocidade.
Em grande sintonia com o fascínio pelas
máquinas idealizado pelo Movimento Futu‑
rista, Honneger compôs esta homenagem
à locomotiva em 1923. Numa entrevista
dada à revista “Dissonance”, em Genebra,
o autor afirmou:
“Sempre fui um apaixonado por loco‑
motivas; para mim são seres vivos e

roder ick ch a dw ick (2013)
Tradução: Rui Pereira

1 | Jonathan Harvey foi Compositor
em Residência na Casa da Música em 2009.
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de 2001: Odisseia no Espaço, filme de Stan‑
ley Kubrick, de 1968, contribuiu ainda mais
para o sucesso da peça.
Atmosphères impressiona o ouvinte pela
sua sonoridade aparentemente estática,
situada no limiar do silêncio, e pela ocul‑
tação de características fundamentais que
sempre estiveram presentes na música ao
longo de séculos: melodia e harmonia. A
impossibilidade de identificar intervalos
melódicos num princípio de continuidade
linear, o ritmo das notas e a função dos
acordes num plano de tonalidade tornam
a peça muito inovadora. Há um sentido de
transformação sonora orgânica que leva a
peça a passar por diferentes atmosferas,
umas mais estáticas e outras mais enérgi‑
cas, variações de dinâmica, de tessitura e
textura, bem como aproximações à noção
de ruído, factores que estabelecem novos
parâmetros para a música dos nossos dias.

eu gosto delas como outras pessoas
gostam de mulheres ou de cavalos. O
que procurei em Pacific não foi repro‑
duzir a imitação dos barulhos da loco‑
motiva, mas antes a tradução de uma
impressão visual e de um gozo físico
por construção musical. Ela parte da
contemplação objectiva: a respiração
tranquila da máquina em repouso, o
esforço do arranque, o aumento progres‑
sivo da velocidade, até alcançar o estado
lírico de um comboio de 300 toneladas
lançado em plena noite a 120 quilóme‑
tros por hora.”
Pacific 231 resulta simultaneamente
num estudo de ritmo e num andamento
sinfónico de grande efeito sonoro.

György Ligeti
dicsó́szentm á rton (hoje tîr nǎv eni),
28 de m a io de 1923

Honneger, As fundições de aço (1926) de
Mosolov e O passo de aço (1926/7) de Proko‑
fieff. Esta última obra, da qual escutare‑
mos a Suite sinfónica, foi escrita como
um bailado para o famoso Diaghilev dos
Ballets Russes, apresentado em Paris com
o título Ano de 1927, nome que atestava a
modernidade do bailado e apelava à grande
curiosidade que o Ocidente tinha sobre o
modo de vida na nova e inacessível União
Soviética. O enredo resulta numa exalta‑
ção das virtudes do trabalho e das estrutu‑
ras sociais soviéticas no contexto de uma
história de amor entre um jovem mari‑
nheiro e uma operária.
A suite sinfónica tem quatro andamen‑
tos que abarcam mais de metade dos temas
do bailado. A entrada das personagens (1)
proporciona um início grandioso, com
predominância nos metais, desenvolvendo
‑se numa marcha de ritmos simples e bem
vincados através de acentuações frequen‑

tes. Os comissários, os oradores e os cida
dãos (2) corresponde às cenas 2 e 3 do
bailado, tem um início solene e progride
para uma representação tumultuosa dos
cidadãos. O marujo com pulseiras e a operá
ria (3) corresponde à sexta cena do bailado
e tem alguns dos momentos de orquestra‑
ção mais delicados, remetendo o ouvinte
para o universo encantatório da atracção e
enamoramento. A fábrica (4) corresponde
ao final do bailado e resulta na representa‑
ção musical da maquinaria industrial num
movimento perpétuo imparável e majes‑
toso. Várias camadas de ostinatos rítmi‑
cos e melódicos são sobrepostas criando
um efeito simultaneamente grandioso,
como uma máquina gigantesca, e deli‑
cado, como um corpo de bailado.
rui per eir a (2013)

Sergei Prokofieff

v iena, 12 de junho de 2006

sontsovke (ucr âni a), 23 de abril de 1891

Atmosphères é uma das obras orquestrais
mais importantes da segunda metade
do século XX. Escrita no ano de 1961 em
resposta a uma encomenda da Rádio do
Sudoeste Alemão para a sua Orquestra
Sinfónica, que estreou a peça no Festival
de Donaueschingen, Atmosphères pode ser
considerada a peça de consagração inter‑
nacional de Ligeti. A estreia mundial foi
gravada e editada em disco e, em 1964, o
célebre maestro Leonard Bernstein diri‑
giu a estreia norte‑americana, em Nova
Iorque, e gravou a obra para a Columbia
Records. A sua inclusão na banda sonora

nikolina gora (moscovo), 5 de março de 1953

A proximidade temporal da maior parte
das obras deste programa não é alheia
aos movimentos artísticos que eclodi‑
ram no início do século XX, nomeada‑
mente o Futurismo italiano, e as suas
manifestações europeias, e o Construti‑
vismo russo. Em boa verdade, estão reuni‑
das neste concerto as mais emblemáticas
obras sinfónicas da década de 1920 que
reflectem, no seu conjunto, o fascínio do
homem moderno pelas máquinas e pela
sociedade industrial: Pacific 231 (1923) de
Le pas d’acier - REPRESENTAÇÃO EM PARIS, BALLETS RUSSES, 1927 | ©DR
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24 NOVEMBRO 2013
18:00 SALA SUGGIA
CORO CASA DA MÚSICA
Paul Hillier direcção musical
António Miguel Teixeira recitante
Carlos Caires electrónica (apoio: Digitópia)

Luiz Henrique Yudo
THE MAZE OF KNOSSOS, para coro masculino [2007; c.4min.]
Pelle Gudmunsen-Holmgreen
Constatações, para coro feminino [1969; c.7min.]
‑ Texto épico I a VI
‑ Constatações I e II
Luiz Henrique Yudo
A RAMOS DE AZEVEDO [2004; c.4min.]
Pelle Gudmunsen-Holmgreen
Sound I, para quarteto [2011; c.6min.]
Carlos Caires
Canto o presente, e também o passado e o futuro,
para coro, recitante e electrónica [2013; c.9min.]
(Estreia mundial; encomenda da Casa da Música)

Pelle Gudmunsen-Holmgreen
Song, para quarteto [2010; c.11min.]
György Ligeti
Lux Aeterna [1966; c.9min.]

© PEDRO LOBO

Traduções dos textos originais nas páginas seguintes.
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Pelle Gudmundsen-Holmgreen

br asil, 1962

copenh aga, 21 de nov embro de 1932

Yudo é um compositor e artista brasileiro
de ascendência japonesa que viveu em
Amesterdão durante muitos anos. Tem
composto e apresentado por todo o mundo
numerosas obras estruturadas em labi‑
rintos. Normalmente não há texto. O seu
desenho, reproduzido abaixo (com a gentil
autorização do compositor), no qual se
baseia metodicamente a peça The Maze
of Knossos, é retirado de uma moeda de
prata de Knossos (na periferia da moderna
Heraklion em Creta), datando de c. 350 a.C.

Holmgreen é um dos principais composi‑
tores dinamarqueses. O seu pai era escul‑
tor, e os elementos concretos dessa arte
encontram eco na estética musical do filho.
Nos últimos anos, compôs um conjunto
fabuloso de obras vocais, muitas das quais
gravei tanto com o Ars Nova Copenhagen
como com o Theatre of Voices. Konstate
ringer – para referir o título original em
dinamarquês da obra Constatações – é
baseado em poesia de Hans‑Jørgen Niel‑
sen da década de 1960. A versão original
da secção inicial é:

morgen et ansigt en kyst et øje en dis og spring
spring et ansigt en kyst etøje en dis
dis en morgen et ansigt og kyst
kyst et spring og morgen
morgen og dis
KYST
…a simplicidade da linguagem e o
processo de composição solidamente
construtivo têm um reflexo muito directo
na música, com resultados eloquentes. A
poesia concreta foi um dos desenvolvimen‑
tos mais importantes das décadas de 1950
e 60, derivando em última instância dos
dadaístas e da estética futurista de Mari‑
netti e Russolo. Algumas das principais

© Jeppe Gudmundsen-Holmgreen

Luiz Henrique Yudo
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obras neste domínio foram realizadas na
língua portuguesa pelo grupo brasileiro
Noigandres, pelo que a apresentação destas
obras e das de Luiz Yudo, aqui no Porto,
é uma extensão natural da história cultu‑
ral. A versão que hoje se ouvirá foi criada
por sugestão minha (e com a aprovação
do compositor) por Luís Toscano, cantor
do Coro Casa da Música.

Luiz Henrique Yudo

Pelle Gudmundsen-Holmgreen

Ramos de Azevedo (1851‑1928) foi um arqui‑
tecto brasileiro que desenhou muitos edifí‑
cios importantes em São Paulo, incluindo
o Theatro Municipal. O texto da obra
A RAMOS DE AZEVEDO é um soneto de
Glauco Mattoso (n. 1951), um poeta de
São Paulo e amigo pessoal do compositor.

Sound e Song são ambas baseadas na famosa
canção para alaúde de Dowland, Lacrimae:

Carlos Caires
lisboa, 1968

Não é do Martinelli seu desenho,
mas fez duma cidade a felizarda:
São Paulo deve a ele ter mansarda.
Por isso aqui render tributo venho.

Texto épico
Manhã um rosto uma costa um olho
uma névoa e salto
salto um rosto uma costa um olho e névoa
névoa uma manhã um rosto e costa
costa um salto e manhã
manhã e névoa
COSTA 1

Palácios e mansões do seu engenho
saíram. No seu tempo foi vanguarda,
embora alguns sustentem que retarda
da vaga modernista o desempenho.
Faz da Casa das Rosas a revista,
a síntese daquela arquitectura,
francesa, neoclássica, paulista.

Constatações
I
isso é
e isso é apenas
e isso é bom apenas
e isso é bom apenas tal como é
isso é isso e isso é tudo
e isso tudo é como deve ser

Talvez alguma dose de mistura,
mas não há forma pura que resista
à miscigenação, nossa feitura.

Canto o presente, e também o passado e o futuro
é um espaço sonoro que convida à escuta de
excertos retirados de dois textos: Manifesto
Anti‑Dantas (1916), de Almada Negreiros, e
L’Arte dei Rumori (1913), de Luigi Russolo.
Se Almada pretendia atacar o meio cultu‑
ral vigente, personificado em Dantas, e a
sua intransigência face à entrada e desen‑
volvimento de novas correntes artísticas
em Portugal – “É UM COIO D’INDIGENTES,
D’INDIGNOS E DE CEGOS! É UMA RÊSMA
DE CHARLATÃES E DE VENDIDOS, E SÓ
PODE PARIR ABAIXO DE ZERO! ABAIXO
A GERAÇÃO! MORRA O DANTAS, MORRA!
PIM!” –, já Russolo assinala a espantosa
mudança em relação à paisagem sonora
da nova era industrializada, tecnológica
e bélica, reclamando da necessidade de
uma nova música, feita com novos sons,
feita afinal com a “variedade infinita dos
sons‑ruídos” que passaram a envolver o
homem – Bisogna rompere questo cerchio
ristretto di suoni puri e conquistare la varietà
infinita dei “suoni‑rumori”.
A peça, na qual a electrónica assume um
papel preponderante, procura ilustrar a
transição entre duas realidades, transpor‑
tando o ouvinte para diferentes espaços. A
natureza, o rural, o canto popular, por um
lado, transforma‑se em urbano, em indús‑
tria e em ruído (rumori), por outro. O coro
e o recitante funcionam como comenta‑
dores desta narrativa contada em sons. O
título da peça, “Canto o presente, e também
o passado e o futuro”, é retirado de um
verso da Ode Triunfal, de Álvaro de Campos

Correi minhas lágrimas,
rolai de vossas fontes!
Para sempre exilado deixai‑me chorar;
Onde o melro nocturno
a sua triste infâmia canta,
Aí me deixai viver perdido.
Apagai‑vos luzes vãs, não brilheis mais!
Não há noite suficientemente escura
para aqueles
Que em desespero suas últimas venturas
deploram.2
Nestas duas obras de Holmgreen, os
elementos sonoros de poema e melodia
são desconstruídos até à base mais abso‑
luta. A melodia e as palavras originais são
reestabelecidas gradualmente, mas com
ligeiras alterações de forma e ambiente.
Song desenvolve e completa o processo
iniciado em Sound.
paul hillier (2013)
Tradução: Fernando Pires de Lima

II
eu constato
e isso é tudo.

1 | Os números II a VI do Texto épico
recorrem a reformulações do mesmo
2 | Tradução de Joaquim Ferreira

texto usado no número I

ca r los ca ir es (2013)
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CARLOS CAIRES
Canto o presente, e também o passado e o futuro
(Textos de Luigi Russolo e Almada-Negreiros cantados em simultâneo)

Luigi Russolo: L’arte dei rumori (excertos)
(É necessário quebrar este círculo restrito de sons puros […] Basta!)
Esta evolução da música é paralela à multiplicação das máquinas, que
colaboram por todo o lado com o homem.
É necessário quebrar este círculo restrito de sons puros e conquistar a
variedade infinita dos “sons‑ruído”.
Nós queremos entoar e regular harmónica e ritmicamente estes
variadíssimos ruídos.
Cada ruído tem um tom, às vezes até um acorde que predomina no
conjunto das suas vibrações irregulares.
Cada manifestação da nossa vida é acompanhada pelo ruído.
Não se poderá objectar que o ruído é apenas forte e desagradável ao
ouvido. Parece‑me inútil enumerar todos os ruídos ténues e delicados
que oferecem sensações acústicas agradáveis.
Para nos convencermos da surpreendente variedade de ruídos, basta
pensar no ribombar do trovão, no sibilar do vento, no fragor de uma
cascata, no gorgolar de um regato, no roçar das folhas, no trote de um
cavalo que se afasta, nos solavancos cambaleantes de uma carroça sobre a
calçada, e na respiração ampla, solene e branca de uma cidade nocturna.
Os músicos futuristas devem alargar e enriquecer cada vez mais o
campo dos sons.
O que responde a uma necessidade da nossa sensibilidade. Notamos,
de facto, nos compositores geniais de hoje uma tendência para as mais
complicadas dissonâncias. Essas, afastando‑se cada vez mais do som
puro, chegam quase ao som‑ruído.
Esta necessidade e esta tendência não poderão ser satisfeitas senão com
o acréscimo e a substituição dos ruídos aos sons.
Roncos, Trovões, Estampidos, Baques, Estrondos. Sussurros, Murmúrios.

José de Almada-Negreiros: Manifesto Anti‑Dantas (excerto)
É UM COIO D’INDIGENTES, D’INDIGNOS E DE CEGOS! É UMA RÊSMA
DE CHARLATÃES E DE VENDIDOS, E SÓ PODE PARIR ABAIXO DE ZERO!
ABAIXO A GERAÇÃO!
UMA GERAÇÃO COM UM DANTAS A CAVALO É UM BURRO IMPOTENTE!
UMA GERAÇÃO COM UM DANTAS À PROA É UMA CANÔA UNI SECO!
O DANTAS É UM CIGANO!
O DANTAS É MEIO CIGANO!
O DANTAS SABERÁ GRAMMÁTICA, SABERÁ SYNTAXE, SABERÁ
MEDICINA, SABERÁ FAZER CEIAS P’RA CARDEAIS SABERÁ TUDO
MENOS ESCREVER QUE É A ÚNICA COISA QUE ELLLE FAZ!
O DANTAS PESCA TANTO DE POESIA QUE ATÉ FAZ SONETOS COM
LIGAS DE DUQUEZAS!
O DANTAS É UM HABILIDOSO!
O DANTAS VESTE-SE MAL!
O DANTAS USA CEROULAS DE MALHA!
O DANTAS ESPECÚLA E INÓCULA OS CONCUBINOS!
O DANTAS É DANTAS!
O DANTAS É JÚLIO!
MORRA O DANTAS, MORRA! PIM!
O DANTAS FEZ UMA SORÔR MARIANNA QUE TANTO O PODIA SER
COMO A SORÔR IGNEZ OU A IGNEZ DE CASTRO, OU A LEONOR
TELLES, OU O MESTRE D’AVIZ, OU A DONA CONSTANÇA, OU A NAU
CATHRINETA, OU A MARIA RAPAZ!
E O DANTAS TEVE CLÁQUE! E O DANTAS TEVE PALMAS! E O DANTAS
AGRADECEU!
O DANTAS É UM CIGANÃO!
NÃO É PRECISO IR P’RÓ ROCIO P’RA SE SER UM PANTOMINEIRO,
BASTA SER-SE PANTOMINEIRO!
NÃO É PRECISO DISFARÇAR-SE P’RA SE SER SALTEADOR, BASTA
ESCREVER COMO DANTAS! BASTA NÃO TER ESCRÚPULOS NEM
MORAES, NEM ARTÍSTICOS, NEM HUMANOS! BASTA ANDAR CO’AS
MODAS, CO’AS POLÍTICAS E CO’AS OPINIÕES! BASTA USAR O TAL
SORRISINHO, BASTA SER MUITO DELICADO E USAR CÔCO E OLHOS
MEIGOS! BASTA SER JUDAS! BASTA SER DANTAS!
MORRA O DANTAS, MORRA!

Tradução: Cristina Guimarães
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György Ligeti
dicsó́szentm á rton (hoje tîr nǎv eni),
28 de maio de 1923
viena, 12 de junho de 2006

A obra Lux aeterna, escrita por Ligeti em
1966 não muito depois de terminar o seu
muito mais extenso Requiem para coro,
solistas e orquestra, é uma adaptação a
cappella de parte da Antífona da Comunhão
da Missa Latina de Requiem. Embora preen‑
chida por clusters harmónicos densos, a
música consiste, na verdade, numa única
linha melódica – como um cantus firmus
medieval – que é cantada em cânone múlti‑
plo atingindo as 16 partes vocais separa‑
das. Conquistou um estatuto de referência
no campo da música coral moderna – para
o que contribuiu, sem dúvida, a sua inclu‑
são (não autorizada) na banda sonora do
filme 2001: Odisseia no espaço de Stan‑
ley Kubrick.
Que a luz eterna os ilumine, Senhor:
Com os teus santos para todo o sempre,
Tu o mais misericordioso.
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paul hillier

24 NOVEMBRO 2013
19:30 SALA 2
FUTURE ROCKS
Serviço Educativo

Criação
Academia Valentim de Carvalho
Direcção Artística: Luís Ribeiro (coordenação),
Pedro Pereira, Sérgio Marques, Tiago Oliveira
e Tomás Marques

Desde os tempos de Bo Didley e Chuck Berry, até aos dias de hoje, o rock esteve sujeito a
grandes mudanças. Viu grandes nomes como Rolling Stones ou Led Zeppelin transformá
‑lo num movimento sónico errático e até selvagem nos anos 70; sobreviveu à invasão
das hordas electrónicas dos anos 80 sob a égide do punk/rock de grande cariz polí‑
tico, com nomes como Sex Pistols ou The Clash; viveu tempos de fervor mediático nos
anos 90, graças a uma regeneração genética apelidada de grunge/rock, que apresen‑
tou nomes como Nirvana ou Pearl Jam; até chegar aos nossos dias num momento em
que se tenta reviver a atitude e autenticidade do passado com os motivos do presente,
assim contam os riffs de The Strokes ou Artic Monkeys.
Toda essa viagem para nos provar a sua vitalidade e o seu instinto libertador. O
rock é um movimento cultural, social e por vezes político que subsiste, e continuará a
subsistir, aos repetidos sentimentos de óbito que lhe são prestados ao longo das eras.
O espectáculo Future Rocks é essencialmente uma celebração desse mesmo movi‑
mento. Uma homenagem à sua música, à sua mensagem e acima de tudo à sua energia
que nos empurra para um novo futuro, livre de qualquer inconformismo ou submissão.
KEEP ON ROCKIN� IN A FREE WORLD!!!
a m vc

Agradecimentos especiais: André Alves, Maria Fontes e Raquel Devesa
PATROCÍNIO
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26 NOVEMBRO 2013
21:00 SALA SUGGIA
DRUMMING - GRUPO DE PERCUSSÃO Cine-Concerto
Georges‑Elie Octors direcção musical

1ª Parte
Dmitri Chostakovitch
Interlúdio de O Nariz, op.15 [1928; c.4min.]
Henry Cowell
Ostinato Pianissimo [1934; c.3min.]
Raphaël Cendo
Scratch Data, para percussão e electrónica [2002; c.12min.]
Edgar Varèse
Ionisation [1931; c.6min.]
2ª Parte

IMAGEM DO FILME BALLET MÉCANIQUE

Georges Antheil
Ballet Mécanique (com projecção do filme de Fernand Léger) [1924; c.21min.]

Drumming GP teve o apoio do ICTUS Ensemble de Bruxelas nesta versão da obra Ballet Mécanique. A projecção do
filme Ballet Mécanique é uma cortesia de Unseen Cinema: Early American Avant‑ Garde Film 1894‑1941, um projecto
colaborativo de preservação patrocinado por Anthology Film Archives (Nova Iorque) e Deutsches Filmmuseum
(Frankfurt am Main), e apoiado por Cineric, Inc. (Nova Iorque).
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Até ao final do século XIX, os instrumen‑
tos de percussão tiveram um papel relati‑
vamente marginal na música erudita do
Ocidente. Devido à complexidade das suas
sonoridades, resultava difícil integrá‑los
num discurso musical que se centrava na
melodia e em harmonias relativamente
simples. As suas funções eram limitadas,
sendo especialmente usados, por exemplo,
para assinalar uma mudança de secção ou
um clímax, ou eventualmente para marcar
um ritmo mais pronunciado.
No século XX, desenvolveu‑se uma nova
sensibilidade, em que as dimensões do
ritmo e do timbre ganharam uma muito
maior relevância e autonomia. A percussão
– com os seus timbres complexos e, claro,
com o seu potencial rítmico – tornava‑se
então especialmente atractiva.
Se esta ideia de alargamento do campo
sonoro é um traço geral da música do século
XX, manifesta‑se de modo especialmente
vincado nas vanguardas mais radicais.
Nelas se inclui o Movimento Futurista que,
em música, foi despoletado pelo mani‑
festo de Luigi Russolo, escrito em 1913 e
intitulado “A Arte dos Ruídos”. A isso se
referem Christian Cox e Daniel Warner,
em “Audio Culture: Readings in Modern
Music”: “Inspirando‑se na paisagem sonora
urbana e industrial, Russolo argumenta que
os instrumentos tradicionais da orques‑
tra já não são capazes de captar o espírito
da vida moderna, com a sua energia, velo‑
cidade e ruído. (...) Um pouco mais tarde,
introduz os seus intonarumori (instrumen‑
tos originais que produziam ruídos) numa
série de concertos em Londres”. Esta pers‑
pectiva estética – e outras próximas – tive‑

ram profundas consequências na obra de
vários compositores, que procuravam na
percussão, justamente, novos mundos
sonoros, mais em linha com a sensibi‑
lidade contemporânea: é esse o caso de
Antheil, Varèse e Cowell, três dos compo‑
sitores hoje ouvidos.

Henry Cowell

total obscuridade. Imediatamente antes,
tínhamos visto Ivan Yakovlevich tentar
subornar um polícia para que este igno‑
rasse o que acabara de ver: Ivan a tentar
livrar‑se de um inoportuno objecto, um
nariz (!) que lhe aparecera no pão (!) durante
o seu pequeno‑almoço!

menlo park (california), 11 de março de 1897
shady (nova iorque), 10 de dezembro de 1965

Ostinato Pianissimo é uma das primeiras
obras – na música de concerto ocidental
– escritas apenas para percussão. Seguiu
‑se imediatamente a Ionisation de Varèse,
estreada no ano anterior por Nicolas Sloni‑
msky, com o próprio Cowell a tocar a parte
de piano!
Por esta altura, Cowell destacava‑se já
pelo seu particular interesse na expansão
dos universos sonoros. Foi, por exemplo,
um dos primeiros – no piano – a explorar
sonoridades no interior do instrumento,
bem como clusters (sonoridades densas
que resultam de tocar todas as notas numa
dada região do piano, muitas vezes com o
ombro, para apanhar mais notas do que
seria possível com os dedos).
A instrumentação desta obra é extre‑
mamente variada e original, reflectindo o
conhecimento e interesse do compositor
por música de todos os cantos do globo. De
facto, se alguns dos instrumentos se encon‑
tram em várias culturas – como o xilofone
e os gongos – outros são mais específicos:
o piano vem da Europa e América (ainda
que seja tocado de modo pouco convencio‑
nal); os bongós e o reco‑reco, da América
Latina; o jal tarang, da Índia.
Como é sugerido pelo título, a peça
constrói‑se a partir de ostinatos, ou seja,
de padrões repetitivos. Cada instrumento
tem um ostinato próprio, que é repetido
com subtis variações. A combinação destes
ostinatos dá origem a uma música relati‑
vamente estática, uma paisagem sonora

(Uma nota terminológica, útil para seguir
os textos seguintes: um instrumento é de
altura definida quando produz sons que
correspondem a notas musicais específi‑
cas, sons que se podem cantar; num instru‑
mento de altura indefinida, os sons são
mais complexos e caóticos, não correspon‑
dendo a nenhuma nota específica, e não
sendo por isso passíveis de serem canta‑
dos. Num instrumento de altura definida
– como o xilofone – podemtocar-se melo‑
dias; num de altura indefinida – como os
pratos – isso não é possível.)

Dmitri Chostakovitch
são petersburgo, 25 de setembro de 1906
moscovo, 9 de agosto de 1975

A ópera O Nariz conta uma história sui gene
ris, baseada em textos de Nikolai Gogol:
um oficial de São Petersburgo perde miste‑
riosamente o seu nariz, que rapidamente
assume vida própria. A música é selvagem,
frenética e tumultuosa, oscilando entre o
registo popular e o deliberadamente atonal,
e tendo na percussão um papel central.
No interlúdio, a percussão é composta
por 9 instrumentos, todos eles de altura
indefinida. Situa‑se no Acto I, num
momento em que cai sobre o palco uma
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O interlúdio começa em grande agitação
e brutalidade, com ritmos vivos em diálogo
nos vários instrumentos. A textura vai‑se
tornando mais densa, com sonoridades
ameaçadoras no tantã e pratos. É sobre
um fundo surdo da caixa que a música fica
mais calma, dissolvendo a energia anterior.
Cresce depois novamente, num percurso
inexorável que conduz a novo clímax.
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que não parece ter direcção temporal, que é
mais um estado do que um fluxo, que sugere
uma atitude mais oriental do que ociden‑
tal. Isso mesmo parece ter desorientado
os primeiros ouvintes da obra. Após a sua
estreia em 1943 em Nova Iorque, o crítico
Noel Straus escreveu, a propósito da peça,
que “praticamente toda a ‘música’ que é
produzida pelas várias combinações de
instrumentos tem uma óbvia semelhança
com os sons, destituídos de sentido, que
fazem as crianças quando brincam com
tachos de cozinha”. Parece, na verdade,
que a obra apenas foi plenamente aceite
depois da Guerra: nos anos 60, Eric Salz‑
man encontrava já em Ostinato Pianissimo
uma “música baseada em elementos rítmi‑
cos e melódicos do Oriente, com um efeito
estático, repetitivo, insistente, hipnótico”.
[Ambas as citações provêm de um artigo
de H. Wiley Hitchcock – “Henry Cowell’s
Ostinato Pianissimo” – publicado em 1984
no The Musical Quaterly.]

mas antes assumir plenamente as suas
diferenças, em particular a nível tímbrico.
Numa nota de programa, Cendo apresenta
a electrónica como “a sombra da percus‑
são, uma pretensão estranha, um espe‑
lho deformante onde o intérprete parece
multiplicar‑se”.
A percussão integra instrumentos de
altura definida – o vibrafone e os crótalos
– e vários instrumentos de altura indefi‑
nida, incluindo peles graves (os tom‑toms),
madeiras agudas (os woodblocks) e metais
variados (como pratos, tantã e triângulo).
O mais activo é o vibrafone que, depois de
começar de modo hesitante – limitando‑se
a um gesto repetitivo que é constantemente
interrompido pelos outros instrumentos
– acaba por se libertar, assumindo inter‑
venções cada vez mais extensas e elabora‑
das. Após um primeiro clímax, a música
abranda numa passagem delicada e quase
mística, centrada nos sons muito agudos do
triângulo e dos crótalos. O vibrafone volta
gradualmente a insinuar‑se, recuperando
‑se um pouco do ambiente inicial, embora
agora de modo mais disjunto e fragmentado.

Raphaël Cendo

Ionisation é uma das múltiplas obras de
Varèse em que o pensamento musical se
inspira em elementos científicos: aqui, no
processo de ionização das moléculas, a que
o título alude. O próprio autor referia ser
“mais influenciado por objectos naturais
e fenómenos físicos do que pela música
de outros compositores” (em entrevista a
Gunter Schuller, em 1965).

tocar, justamente, uma marcha militar; o
bombo e os pratos marcam articulações
enérgicas, como frequentemente no reper‑
tório clássico; as maracas e castanholas
não escondem as suas origens nos respec‑
tivos folclores; o motivo da bigorna é reti‑
rado do Ouro do Reno de Wagner, em que
esse instrumento tem uma célebre passa‑
gem. Esta lógica de integrar elementos refe‑
renciais externos no discurso interno da
peça é levada às últimas consequências,
nomeadamente através da inclusão de sons
realistas da vida quotidiana, como o som
das sirenes, tão característico desta obra.
Para o final da peça, Varèse reserva um
momento genial. Durante vários minutos,
tínhamos apenas ouvido sons de altura
indefinida, oscilando entre momentos
em que predominam densas massas de
som, e outros em que se ouve um jogo
rítmico mais activo, às vezes polifónico
(vários ritmos ao mesmo tempo), outras
vezes monofónico (todos os instrumentos
tocando juntos). Agora, no final, surgem
finalmente sons de altura definida: o piano,
os sinos e o glockenspiel, tocando todos
juntos numa espécie de coral lento e majes‑
toso, com sonoridades densas e maciças.

nice, 26 de fevereiro de 1975

Edgar Varèse

Scratch Data é a primeira obra no catálogo
de Raphaël Cendo, compositor formado
em Paris que vem construindo um notá‑
vel caminho na composição contemporâ‑
nea. Nesta obra, evidencia‑se a sua atracção
pelo gesto virtuosístico, na escrita para
percussão; a par disso, revela‑se também
outro dos seus constantes interesses: a elec‑
trónica. Na junção dos dois universos – o
acústico da percussão e o da electrónica –,
Cendo não procura alcançar uma fusão,

paris, 22 de dezembro de 1883
nova iorque, 6 de novembro de 1965

Varèse compôs Ionisation entre 1929 e
1931, durante uma estadia prolongada em
Paris. A obra – escrita para um ensemble
de percussões, em que 13 músicos tocam
um total de 37 instrumentos – foi inicial‑
mente acolhida pelo público com total
incompreensão.
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Em Ionisation, cada um dos instrumen‑
tos assume uma identidade muito própria,
como se fosse uma verdadeira persona‑
gem. Mais ainda, cada instrumento parece
aludir a um contexto ou função referen‑
cial, exterior à peça, a que está convencio‑
nalmente associado: a caixa militar parece
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Georges Antheil

figuras humanas não são realmente perso‑
nagens, mas meros objectos abstractos; da
mesma forma, um rosto – sorrindo ou não
sorrindo – não revela qualquer emoção,
mas é apenas uma configuração visual
que vai mudando. Em suma, os objectos
– sejam figuras humanas, máquinas ou
mesmo fragmentos de texto – são retirados
do seu contexto, e apenas criam sentido
através das suas propriedades abstrac‑
tas (como a forma, o ritmo e a direcção
de movimento). É um cinema que parece
música, desde logo pela sua abstracção;
e também por recorrer a processos mais
característicos da música do que da maior
parte do cinema, como é o caso da repeti‑
ção (vários planos se repetem), e de toda a
ênfase no aspecto rítmico, no jogo entre o
rápido e o lento, entre o regular e o irregu‑
lar. De resto, em termos gerais, a monta‑
gem é muito rápida, criando um efeito
frenético que não deixa de evocar os ideais
do Futurismo.

trenton (nova jérsia), 8 de julho de 1900
nova iorque, 12 de fevereiro de 1959

Ballet Mécanique é simultaneamente um
filme de Fernand Léger e uma obra musical
de Georges Antheil. Inicialmente concebi‑
dos em conjunto, a junção nunca chegou
a funcionar na época. Tal aconteceu por
duas razões: desde logo, a música ficou
com o dobro da duração do filme, o que
provavelmente se terá devido à falta de
comunicação entre o realizador e o compo‑
sitor; além disso, Antheil escrevera uma
peça em que supostamente deveria haver
16 pianolas (pianos capazes de executar
música automaticamente), não havendo
simplesmente tecnologia, naquela altura,
para os sincronizar. O filme foi então apre‑
sentado sem a música; e esta – reescrita
em versões mais simples, sem a multidão
de pianolas – começou a ser tocada sem o
filme. Na verdade, só em 2001 é que o filme
foi pela primeira vez visto com a versão
original da música, ainda em formato fixo
(com a música previamente gravada); e, em
2002, deu‑se a primeira apresentação com
a música original tocada ao vivo.
Como filme, Ballet Mécanique é uma das
obras mais emblemáticas do cinema expe‑
rimental. Para o teórico David Bordwell, é
mesmo o exemplo par excellence do cinema
abstracto, que define como “um tipo de
organização fílmica em que as partes se
relacionam entre si através da repetição
e variação de qualidades visuais como a
forma, a cor, o ritmo e a direcção do movi‑
mento” (citação retirada do livro “Film Art:
An Introduction”). Assim, por exemplo, as

Também a música é, em geral, rítmica,
rápida e frenética. E também ela tem uma
montagem rápida: diferentes ideias musi‑
cais vão aparecendo, desaparecendo e
reaparecendo a grande velocidade: o tema
inicial, de carácter feroz, no glockenspiel
e num dos pianos; cascatas ascendentes e
descendentes de sons; sonoridades graves
de grande brutalidade, com imensos clus‑
ters nos pianos; pequenas intervenções
no xilofone, de carácter insinuante; entre
muitas outras. E assim acontece que –
apesar da aparente falta de contacto entre

Léger e Antheil – os dois níveis se parecem
casar na perfeição: além de correspon‑
dências formais (por exemplo, a textura
da música muda frequentemente num
momento em que começa um novo tipo
de imagem no filme), o casamento parece
sobretudo resultar da comum abstracção
e, mais especificamente, da montagem
rápida e do carácter agitado – verdadeira‑
mente urbano – que caracterizam tanto o
filme como a música.
da niel mor eir a (2013)

IMAGEM DO FILME BALLET MÉCANIQUE
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28 NOVEMBRO 2013
21:00 SALA 2
INSIDE MUSIC MACHINE
Ianina Khmelik violino
Hugo Novo teclados, samplers e sequenciadores
António Silva termografia, sensores acústicos
Horácio Marques interfaces “brain‑to‑computer (BCI/EEG), sensores acústicos

Morning warm up*
Estudo 1*
Sonata para violino em Ré (1º andamento) de G. F. Händel
Cravo song*
Sonata para violino solo (1º andamento) de P. Hindemith
Electric Waves*
Estudo 2*
Partita nº 3 (Alemande) de J. S. Bach
Estudo3*
IMM*

*Composições de Ianina Khmelik e Hugo Novo

Comité Científico:
Joaquim Gabriel Mendes
Daniela Coimbra
Miguel Pais Clemente

42

43

A termografia baseia-se no facto de que
todos os corpos emitirem radiação in‑
fra-vermelha, invisível a olho nu, mas
passível de ser medida e registada com
uma câmara termográfica. Essa radiação
é posteriormente convertida, por softwa‑
re, numa imagem codificada em cores de
acordo com a gama de temperatura. Es‑
tas imagens coloridas representam pois
a temperatura em cada pixel: o branco a
temperatura mais alta e o preto a mais
baixa.

Quando presenciamos um músico em ac‑
ção não nos apercebemos de um conjunto
de comportamentos físicos, motores,
cognitivos e emocionais inerentes a todo
o processo da performance musical.
Aliando a tecnologia e investigação
científica à performance musical, este
espectáculo propõe uma experiência
multimédia onde a temperatura corpo‑
ral e a actividade neuronal dos músicos
é captada através de instrumentos espe‑
cializados – uma máquina de termogra‑
fia (IR/IV) e um interface cérebro-compu‑
tador (BCI/EEG).
Da música à imagem, do visível ao invi‑
sível: dois universos que interagem para
dar a conhecer a um público mais alarga‑
do um espectáculo inédito onde a anato‑
mia ganha forma cor e vida.

A electroencefalografia (EEG) baseia-se
no facto de que todos os cérebros geram
electricidade – muito ténue, em várias
frequências e amplitudes. O interface
cérebro-computador (BCI, i.e., a versão
moderna do electroencefalógrafo) é um
transdutor que usa eléctrodos colocados
na superfície (no caso não-invasivo) do
couro cabeludo que captam aquela elec‑
tricidade, amplifica-a e converte-a em
dados digitais. Estes podem, por sua vez,
ser convertidos em imagens.

BIOGRAFIAS e agrupamentos

o barítono Armando Possante, e “Duetos
para um trio” com a meio‑soprano Barbara
Ochs. Em 2007 cantou o ciclo Winterreise
de Schubert na Alemanha. Em 2008 cantou
os Wesendonk‑Lieder de Wagner e os Lieder
eines fahrenden Gesellen de Mahler com a
pianista Irene Ainstein. Com a Orquestra
do Algarve, apresentou as Cantatas 142 e
153 de Bach.
Em 2011 formou o Ensemble L’Antico
Affetto, especializado em música do século
XVII. Seguiram‑se concertos em Braga,
Maia, Mosteiro de Tibães e no Festival de
Loulé. Sob a direcção de maestros consagra‑
dos como Philipp Herreweghe, Christoph
Spering e James Conlon, e como membro
do Coro Casa da Música, cantou em palcos
e salas de concerto em Portugal, Alema‑
nha, Bélgica, Holanda, Itália, França, Ingla‑
terra e Espanha.
Depois de uma formação como cantora
lírica na Folkwang‑Hochschule, Alemanha,
e no Koninglijk Vlaamse Muziekkonser‑
vatorium, Bélgica, a cantora dedica‑se à
música antiga e à música contemporânea.

António Miguel Teixeira recitante
Concluiu o Curso Geral de Canto no Conser‑
vatório de Música do Porto e frequentou a
ESMAE. Fez aperfeiçoamento vocal com
Peter Harrison. Desde 1992, integra o grupo
vocal Vozes da Rádio. Como solista parti‑
cipou em óperas, musicais e concertos de
jazz e rock. É professor de Técnica Vocal
e Iniciação Musical. É maestro titular do
Coro Cor da Voz, da Santa Casa da Maia;
do Coro do Hospital Magalhães Lemos,
que integra doentes em reabilitação e
funcionários; Coro Sonae Indústria; Ar de
Coro e Coro Infantil de Santa Margarida.
Foi responsável por várias formações na
Casa da Música e co‑autor dos workshops
“Porque é que os animais não conduzem?”
e “Música de Bolso”. Também já se apre‑
sentou inúmeras vezes em concertos do
Serviço Educativo.

Birgit Wegemann soprano
Carlos Caires electrónica

Activa em Portugal desde 2002, a soprano
Birgit Wegemann deu o seu primeiro
concerto com a Orquestra do Norte, no
Porto. Com músicos da Orquestra do Porto,
cantou o Exultate jubilate de Mozart. Reali‑
zou recitais no Festival do Chiado de 2004
e 2005, com Michiel Niessen, especialista
do arqui‑alaúde. Em 2008 estreou com
a Orquestra das Beiras, sob direcção de
Vasco Azevedo, a peça Useless de Tiago
Cutileiro para soprano e orquestra. Conce‑
beu o seu programa “Bravo Mozart!” com
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Carlos Caires (n. 1968) é doutorado pela
Universidade de Paris VIII desde 2006, como
bolseiro da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia/MCES. Aí concluiu igualmente
o DEA, em 2001, depois do Bacharelato em
Composição na Escola Superior de Música
de Lisboa orientado por C. Capdeville e
C. Bochmann. É responsável pelo Depar‑
tamento de Composição da Escola Supe‑
rior de Música de Lisboa. Foi co‑fundador
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da Ricercare‑Associação Musical (1995)
e da OrchestrUtopica (2001). Recebeu os
prémios Acarte 1998, “Cláudio Carneyro”
1996 e “Joly Braga Santos” 1995. A sua
música tem sido tocada em diversos festi‑
vais internacionais, tais como: Festival
dos 100 Dias/Expo ’98, Festival Música
Viva, Festival de Música do Estoril, Festi‑
val Atlantic Waves, Musikfestspiele Dres‑
den, Berliner Festspiele – Maerzmusik
Berlin, Festival de Música de Leiria, Festi‑
val Música Portuguesa Hoje/CCB e Semana
Internacional de Música Electroacústica
de Xangai. É investigador no Centro de
Investigação em Ciências e Tecnologias
das Artes da Universidade Católica do
Porto, e membro do PRISMA (Pedagogia
e Ricerca sui Sistemi Musicali Assistiti).

Formação em Linguagens Contemporâneas
no Conservatório de Liège e pela Música
de Câmara na Escola Superior de Música
da Catalunha (Barcelona).
Dirigiu inúmeras estreias mundiais de
compositores como Saariaho, Aperghis,
Harvey, Jarrell, Romitelli, Francesconi,
Wood, Pousseur, Boesmans, Hosokawa e De
Mey. Tem sido convidado de importantes
festivais internacionais de música contem‑
porânea e fez variadíssimas gravações.
É maestro do Ictus Ensemble desde 1996.

tais de órgão na Casa da Música. As suas
composições para órgão foram incluídas
na peça This Cold August Light de Jerome
Vincent, em 2008, para a BBC Radio 4.
Em 2010 co‑fundou o ensemble vocal
Capella Duriensis, que recebeu numerosos
convites para se apresentar em festivais e
gravou duas vezes para a União Europeia de
Radiodifusão. O Capella Duriensis iniciou
este ano um projecto ambicioso de grava‑
ção de música sacra portuguesa.

Entre os compromissos recentes,
destacam‑se concertos no Barbican Centre
de Londres, BBC Proms, Ópera Real Dina‑
marquesa em Copenhaga, Carnegie Hall
e Lincoln Centre em Nova Iorque, Musik‑
fest Berlin com o Coro da Rádio de Berlim
e Festival de Edimburgo.
Paul Hillier nasceu em Dorchester e
estudou na Guildhall School of Music and
Drama em Londres. Ensinou na Univer‑
sidade da Califórnia (Santa Cruz e Davis)
e foi Director do Early Music Institute na
Universidade de Indiana entre 1996 e 2003.
Os seus livros sobre Arvo Pärt e Steve Reich,
juntamente com numerosas antologias de
música coral, são publicados pela Oxford
University Press. Em 2006 foi condeco‑
rado com a Ordem do Império Britânico
pelos serviços prestados à música coral.

Paul Hillier direcção musical
Jonathan Ayerst piano
Jonathan Ayerst começou os estudos musi‑
cais como membro dos coros das catedrais
de Truro e Wells, em Inglaterra. Iniciou
o estudo intensivo de piano na Escola da
Catedral de Wells, ganhando mais tarde
uma bolsa para a Royal Academy of Music.
Entre 1995 e 2000 gravou para estações de
rádio como a BBC Radio 3 e a Classic FM,
e apresentou‑se no Wigmore Hall e South
Bank Centre em Londres.
Em 2000 foi nomeado pianista do Remix
Ensemble Casa da Música, com o qual parti‑
cipou, como solista, em importantes festi‑
vais por toda a Europa, tendo trabalhado
com os maestros Peter Rundel, Emilio
Pomàrico, Reinbert de Leeuw e Martin
André.
Em 2004 foi nomeado organista na Igreja
de St. Benet Fink em Londres. Desenvol‑
veu o ciclo de improvisações “A Modal
Pilgrimage”, apresentado em Santiago de
Compostela com António Aguiar. Entre
2008 e 2011, realizou regularmente reci‑

Georges‑Elie Octors direcção musical
Georges‑Elie Octors estudou na Acade‑
mia Real de Bruxelas. Apresentou‑se
como solista com a Orquestra Nacional
da Bélgica e foi membro do ensemble Musi‑
que Nouvelle (Liège) desde 1970, assu‑
mindo a sua direcção entre 1976 e 1991.
Dirigiu também numerosas orquestras
sinfónicas e de câmara e ensembles de
música contemporânea na Bélgica e noutros
países. Graças à sua experiência na direc‑
ção de ópera, foi recentemente convidado
da Academia Scala de Milão.
Criou um curso de música adaptado
aos jovens bailarinos da Performing Arts
Research and Training Studios (PARTS/
ROSAS) e ensinou no Conservatório de
Bruxelas. Actualmente é responsável pela
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Paul Hillier, Director Fundador do Hilliard
Ensemble e do Theatre of Voices, tornou
‑se um dos principais maestros corais do
mundo. Foi Maestro Titular do Coro de
Câmara Filarmónico da Estónia (CCFE,
2001‑2007) e é Titular do Ars Nova Copenha‑
gen desde 2003. Em 2008 tornou‑se Maes‑
tro Titular do Coro de Câmara Nacional
da Irlanda, e em 2009 assumiu o mesmo
cargo no Coro Casa da Música.
As suas mais de 150 gravações em CD
incluem sete recitais a solo e foram acla‑
madas em todo o mundo, conquistando
numerosos prémios. Recebeu um Grammy
Award por Da Pacem de Arvo Pärt (Melhor
Gravação Coral) com o CCFE, e outro por
The Little Match Girl Passion de David Lang
com o Theatre of Voices e o Ars Nova Cope‑
nhagen (Harmonia Mundi).
Colabora regularmente com os prin‑
cipais coros de câmara europeus, várias
orquestras e ensembles, e artistas como
Kronos Quartet, Peter Sellars, Bobbie
McFerrin, Tim Rushton e Richard Alston.

Peter Rundel direcção musical
Peter Rundel nasceu em Friedrichshafen,
Alemanha, e estudou violino com Igor
Ozim e Ramy Shevelov em Colónia, Hanô‑
ver e Nova Iorque, e direcção com Michael
Gielen e Peter Eötvös. O compositor Jack
Brimberg foi também um dos seus mento‑
res em Nova Iorque.
É convidado regularmente para dirigir
a Orquestra da Rádio da Baviera, Orques‑
tra Sinfónica Alemã e Orquestra Sinfónica
da Rádio de Berlim, Sinfónica da Rádio de
Estugarda, Sinfónica WDR de Colónia e
orquestras das rádios de Hamburgo, SWR
de Baden‑Baden, Frankfurt, Saarland, ORF
de Viena, Orquestra Nacional da RAI em
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Turim, musikFabrik em Colónia e Ensem‑
ble intercontemporain.
No âmbito do teatro musical, dirigiu
produções na Ópera do Estado da Baviera,
Festwochen de Viena, Ópera Alemã de
Berlim e Festival de Bregenz. O seu traba‑
lho na ópera inclui o repertório tradicional
e também produções teatrais de música
contemporânea inovadora.
Em 2005 tornou‑se maestro titular do
Remix Ensemble no Porto – esta colabora‑
ção frutuosa é documentada pelo grande
sucesso das apresentações em importan‑
tes festivais europeus.
Depois de encerrar 2012/13 com uma
produção aclamada de Stockhausen no
Lincoln Center Festival em Nova Iorque,
nesta temporada destacam‑se três produ‑
ções de ópera em grande escala além de
vários compromissos orquestrais. Dirige
a estreia de Universumsstulp de Stephan
Winkler na Ópera de Wuppertal e uma nova
produção da ópera Bluthaus de Georg Frie‑
drich Haas, encenada por Peter Mussbach,
no Wiener Festwochen e no Kulturfabrik
Kampnagel em Hamburgo. Peter Rundel
foi novamente convidado para dirigir no
Ruhrtriennale, desta vez com Die Mate
rie de Louis Andriessen numa produção
de Heiner Goebbels.

rior de Música de Viena. Estuda órgão com
Herbert Tachezi e composição com Hein‑
rich Gattermeyer. Em 1983 inicia estudos
em música electroacústica na EMS em Esto‑
colmo. Em 1988, em Roma, recebe uma
bolsa do Ministério da Educação.
Por esta altura, já se empenha na explora‑
ção de música experimental fazendo parte
de diversos grupos, tocando uma varie‑
dade de estilos: jazz, música popular, new
wave e noise. Trabalhou com grupos como
Hirn mit Ei, Call Boys Inc., Pat Brothers,
Dirty Tones, Matador e músicos como
Linda Sharrock, Gunter Schneider, Wolf‑
gang Reisinger, Klaus Dickbauer, Hozan
Yamamoto, Tscho Theissing e Tom Cora.
A força criativa da qual a música de Wolf‑
gang Mitterer emerge encontra-se no impre‑
visível e inesperado. Junta ensembles vocais
com instrumentação electrónica, associa
sons captados em serrações com órgãos de
igreja antigos ou coros de mil vozes com
vários instrumentos de sopro. Foram-lhe
encomendadas obras pela Wiener Festwo‑
chen, Steirischen Herbst, Wien Modern,
Wiener Konzerthaus, Tiroler Festspielen
Erl, Klangspuren Schwaz, ORF, WDR e SRG.
Recebeu vários prémios pela sua obra
como músico e como compositor: o Schall‑
plattenKritik para melhor gravação, o Ars
Electronica Award, o Max Brand Award,
o Futura Berlin Award e o Emil Berlanda
Award, entre muitos outros.
Wolfgang Mitterer leccionou a disciplina
de “Música e Computador” na Universi‑
dade de Música de Viena.

Wolfgang Mitterer electrónica
Wolfgang Mitterer nasceu em 1958 em
Lienz, Tirol Este. Os primeiros anos da sua
vida foram preenchidos com instrumen‑
tos de sopro e música de igreja. No final
dos anos setenta frequenta a Escola Supe‑
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Academia de Música Valentim
de Carvalho - Porto

CORO CASA DA MÚSICA

Com mais de duas décadas de experiência
na área do ensino musical, apoiada num
corpo docente jovem e habilitado capaz de
abranger os mais diversos estilos e sensi‑
bilidades musicais, a Valentim de Carva‑
lho encara o ensino da música como um
complemento importantíssimo na forma‑
ção dos nossos jovens.
São inúmeras as alternativas oferecidas
por esta escola aos seus alunos, dos mais
pequeninos (a partir dos 3 anos) aos mais
velhos. Ao ensino individual de um instru‑
mento específico, a Valentim de Carvalho
acrescenta aulas em conjunto (combos,
ensembles, coro, orquestra, etc.) nas quais
explora a diversidade das suas propostas e
onde os seus alunos encontram um meio
de expressão das suas diferentes sensibi‑
lidades, sejam elas ligadas ao rock, ao jazz
ou à música clássica.
A Escola vê também como uma prio‑
ridade a colaboração com outras insti‑
tuições com actividade na área musical,
de forma a proporcionar aos seus alunos
experiências em palco, onde ao tocarem
para o público e ao sentirem a sua reacção
encontram o incentivo extra para conti‑
nuar e aprofundar os seus estudos.

O Coro Casa da Música estreou‑se em 2009
sob a direcção do seu maestro titular Paul
Hillier, referência incontornável da música
coral a nível internacional. É constituído
por uma formação regular de 20 canto‑
res, que se alarga a formação média ou
sinfónica em função dos programas apre‑
sentados. O repertório do Coro estende
‑se a todos os períodos históricos desde a
Renascença até aos nossos dias, incluindo
a música a cappella ou com orquestra, neste
caso ao lado dos agrupamentos da Casa
da Música – Orquestra Barroca, Orques‑
tra Sinfónica e Remix Ensemble.
Desde a sua fundação, o Coro Casa da
Música foi dirigido pelos maestros James
Wood, Simon Carrington, Laurence
Cummings, Andrew Bisantz, Kaspars
Putniņš, Andrew Parrott, Antonio Florio,
Christoph König, Peter Rundel, Paul Hillier,
Robin Gritton e Phillip Pickett, a que se
juntam em 2013 as estreias de Michail
Jurowski, Martin André e Marco Mencoboni.
Entre os concertos com orquestra, inter‑
pretou obras de Beethoven, Bomtempo,
Brahms, Mahler, Händel, Charpentier e
Bach. Em programas a cappella, destaca‑se
a presença regular da polifonia renascen‑
tista portuguesa, mas também da música
do século XX. Em 2013 interpreta o Te Deum
de António Teixeira, o Requiem de Verdi e
a Oratória de Natal de Bach, e estreia uma
nova obra de Carlos Caires.
O Coro Casa da Música faz digressões
regulares, tendo actuado no Festival de
Música Antiga de Úbeda y Baeza (Espa‑

Paul Hillier maestro titular
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nha), no Festival Laus Polyphoniae em
Antuérpia, no Festival Handel de Londres,
no Festival de Música Contemporânea de
Huddersfield e em várias salas portuguesas.

Música, etc. – e também no estrangeiro –
Espanha, Bélgica, França, Brasil, Alema‑
nha, África do Sul.
Drumming resulta também da evolu‑
ção da percussão erudita em Portugal e na
própria cultura ocidental, contribuindo,
através da divulgação das grandes obras
contemporâneas, para um ganho progres‑
sivo de público para esta especialidade,
no seio da qual percorre as vias da inova‑
ção sonora e da poética do espectáculo
enquanto momento cénico único e total.
Com a estabilização em termos profis‑
sionais e autónomos, o projecto Drum‑
ming passou a desempenhar um papel
central na divulgação do mais significa‑
tivo repertório existente para percussão,
entrando numa fase de desenvolvimento
do seu próprio repertório com composito‑
res internacionais e portugueses.
Nos últimos anos, tem‑se consolidado a
singularidade do papel de Drumming na
cena musical portuguesa, mediante apre‑
sentações que vão da percussão erudita,
ou do rock‑jazz‑world music, à música de
cena para teatro, ópera e bailado, passando
pela programação contemporânea temá‑
tica. O grupo tem, igualmente, apresentado
programas concebidos para fins itineran‑
tes e didáctico‑pedagógicos de trabalho
com não profissionais.
No campo da pesquisa, a organização
de seminários e conferências e a elabora‑
ção de um programa pedagógico próprio
integram uma actividade orientada numa
perspectiva ecléctica que inclui também o
trabalho de atelier experimental, por onde
passam trabalhos coreográficos, de ligação
à música electrónica e fusão com outros
géneros musicais e artísticos.

DIGITÓPIA COLLECTIVE
Singular no panorama nacional, o Digitó‑
pia Collective é constituído pelos forma‑
dores associados à Digitópia, a plataforma
artística da Casa da Música reservada à
criação musical em suporte tecnológico.
No seu trabalho, o ensemble aplica proces‑
sos e modelos tão diversos quanto o design
de instrumentos digitais, a concepção de
hardware próprio, o circuit‑bending, a explo‑
ração das relações entre imagem e som, a
prática de VJs e DJs, a digital media ou os
sistemas digitais interactivos.

DRUMMING ‑ GRUPO DE PERCUSSÃO
Miquel Bernat director artístico
Drumming ‑ Grupo de Percussão emer‑
giu em 1999 do primeiro curso superior
de percussão aberto em Portugal, cinco
anos antes, pela Escola Superior de Música
e Artes do Espectáculo do Porto, com o
apoio do Instituto Politécnico e da Escola
Profissional de Música de Espinho. Sob
direcção de Miquel Bernat, percussio‑
nista e pedagogo de prestígio internacio‑
nal, o agrupamento, formado por alunos
e professores, ostenta no seu currículo
dezenas de actuações em todas as princi‑
pais salas do país – Fundação Gulbenkian,
TNSJ no Porto, Culturgest, Centro Cultu‑
ral de Belém, Fundação Serralves, Casa da
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António Silva, natural de Famalicão,
iniciou o seu percurso académico no Insti‑
tuto Superior de Engenharia do Porto em
Engenharia Mecânica, tendo posterior‑
mente obtido o Mestrado em Automação
pela Faculdade de Engenharia da Univer‑
sidade do Porto.
Actualmente é investigador no IIDMEC
– Pólo FEUP e aluno de doutoramento da
FEUP, Engenharia Mecânica, onde tem
desenvolvido trabalhos de termografia
direccionados para aplicações médicas.
É autor e co-autor de diversas publicações
internacionais na área de instrumentação,
controlo e monitorização de seres vivos –
e.g., atletas olímpicos, animais, intérpre‑
tes musicais. Possui um enorme gosto
pelas artes visuais e tecnologias de vídeo
onde aplica tecnologias do âmbito da sua
investigação.
Horácio Tomé Marques, natural de Águas
Santas (Maia), é designer de comunicação
pela Faculdade de Belas-Artes da Univer‑
sidade do Porto, Artista Visual, Músico
(guitarra) e docente em 3D, Multimédia,
Cultura Digital e Arte e Cultura Contem‑
porânea, na ESMAE – Escola Superior de
Música, Artes e Espectáculo, IPP.
Actualmente é Bolseiro FCT no Programa
Doutoral UT Austin | Portugal, na Facul‑
dade de Engenharia da Universidade do
Porto. A sua tese “Music, Reason and/or
Emotion” é dedicada aos potenciais eléctri‑
cos cerebrais (brain waves) gerados no acto
performativo e aos fenómenos de relação
entre oscilações – acústicas e cerebrais –
e à sua exploração conceptual em tempo
real em contextos artísticos para a promo‑
ção de uma relação estética ampliada.

Natural de Moscovo, Ianina Khmelik
iniciou os estudos musicais aos 5 anos
de idade na Escola Especial de Música de
Gnessin. Licenciou‑se em violino na Escola
Superior de Música e Artes do Espectáculo
do IPP e actualmente é violinista da Orques‑
tra Sinfónica do Porto Casa da Música.
Tem desenvolvido trabalho noutros terri‑
tórios musicais como a pop, o rock ou a world
music, tendo tocado em festivais interna‑
cionais como Ollin Kan e com projectos e
grupos como os Mesa, GNR, As 3 Marias,
Supernada, Actitud Maria Marta (Argen‑
tina) ou Celso Duarte (México). Para além
da sua profunda e intensa ligação à música
clássica, dedica‑se também, actualmente,
às relações da voz com o violino e à fusão da
música concreta com a música electrónica.
Hugo Novo é um músico compositor
natural de Matosinhos. Estudou piano
com Vitalij Dotsenko e composição com
Fernando Lapa no Conservatório de Música
do Porto. Licenciou‑se em Ensino da Música
na ESEP e encontra‑se em fase de conclusão
do Mestrado em Artes Musicais e Tecno‑
logias da Música na Universidade Nova
de Lisboa.
O seu percurso musical como teclista e
pianista está marcado por inúmeras colabo‑
rações, ao vivo e em estúdio, com projectos
musicais de diferentes géneros, com desta‑
que para a co‑criação de Loopless. Tem
escrito também música original para publi‑
cidade, teatro e cinema e actualmente
dedica o seu tempo à composição e à inves‑
tigação de novos interfaces EEG com apli‑
cações em contexto performativo.
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ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

Porto. Actualmente engloba um número
permanente de 94 instrumentistas e é parte
integrante da Fundação Casa da Música
desde Julho de 2006.

Christoph König maestro titular
A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música tem sido dirigida por reputados
maestros, de entre os quais se desta‑
cam Olari Elts, Michail Jurowski, Andris
Nelsons, Vassily Petrenko, Emilio Pomàrico,
Jeremie Rohrer, Peter Rundel, Tugan
Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swen‑
sen, Gilbert Varga, Antoni Wit ou Takuo
Yuasa. Entre os solistas que colaboraram
recentemente com a orquestra constam os
nomes de Midori, Viviane Hagner, Natalia
Gutman, Truls Mørk, Steven Isserlis, Kim
Kashkashian, Ana Bela Chaves, Felicity
Lott, Christian Lindberg, António Mene‑
ses, Simon Trpčeski, Sequeira Costa, Jean
‑Efflam Bavouzet, Lise de la Salle, Cyprien
Katsaris, Alban Gerhardt ou o Quarteto
Arditti. Diversos compositores trabalharam
também com a orquestra, destacando‑se
os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan
Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg
e Pascal Dusapin.
Nas últimas temporadas apresentou‑se
nas mais prestigiadas salas de concerto de
Viena, Estrasburgo, Luxemburgo, Antuér‑
pia, Roterdão e no Brasil, e é regularmente
convidada a tocar em Santiago de Compos‑
tela e no Auditório Gulbenkian. A interpre‑
tação da integral das sinfonias de Mahler
marcou as temporadas de 2010 e 2011. Em
2013 são editados os concertos para piano
de Lopes‑Graça pela editora Naxos.
A origem da Orquestra remonta a 1947,
ano em que foi constituída a Orquestra
Sinfónica do Conservatório de Música do

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel maestro titular
Desde a sua formação em 2000, o Remix
Ensemble apresentou em estreia abso‑
luta mais de oitenta 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
e Paul Hillier, entre outros.
No plano internacional, apresentou
‑se em Valência, Roterdão, Huddersfield,
Barcelona, Estrasburgo, Paris, Orleães,
Bourges, Reims, Antuérpia, Madrid, Buda‑
peste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim,
Amesterdão e Bruxelas. O projecto The
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 Musi‑
que em Paris, Saint‑Quentin‑en‑Yvelines,
Théâtre de Nîmes, Le Théâtre de Caen,
Grand Théâtre du Luxembourg e Grand
Théâtre de Reims. Em 2012 fez a estreia
mundial do concertino para piano Jetzt
genau! de Pascal Dusapin no programa
de encerramento do Festival Musica de
Estrasburgo, apresentou‑se na Fundação
Gulbenkian em Lisboa e na Filarmónica
de Berlim. Entre os projectos para 2013,
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destacam‑se cine‑concertos com o acom‑
panhamento ao vivo de filmes como Paris
qui dort, de René Clair, ou Un Chien Anda
lou, de Luis Buñuel, a ópera Quartett, de
Luca Francesconi, com encenação de Nuno
Carinhas, e a estreia de encomendas da
Casa da Música a Pedro Amaral, Brian
Ferneyhough, Luís Antunes Pena, Oscar
Bianchi e Wolfgang Mitterer.
O Remix tem nove discos editados com
obras de Pauset, Azguime, Côrte‑Real,
Peixinho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes,
Bernhard Lang, Pinho Vargas, Wolfgang
Mitterer e Pascal Dusapin.
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ACADEMIA DE MÚSICA VALENTIM
DE CARVALHO - PORTO
Coro Infantil
Valentim de Carvalho
Alejandra Vilória
Alice Constante Pereira
Ana Leonor Oliveira
Ana Raquel Rodrigues
Ana Rita Sousa Lopes
António Manso Preto
Beatriz Manso
Carolina Gomes
Constança Carvalho
Inês Melo e Castro
Inês Tavares
Joana Morais
Jorge Cunha
Luísa Miranda
Maria da Luz Cunha
Mariana Fernandes
Mariana Guimarães
Marina Castro
Matilde Alexandre
Rita Mendes Correia
Sara Varga
Sofia Freitas
Sofia Ivana Cardoso
Tatiana Faria Morais

Alunos
Rocknrollas
Joni Nathis voz
Miguel Félix guitarra eléctrica
Henrique Guedes guitarra eléctrica
Lucas Ferrand baixo eléctrico
João Alegre bateria
Direcção: Prof. Luís Ribeiro
Si‑Nickers
Vasco Gama voz
Cláudia Gonçalves voz
Luís Daniel Sampaio teclas
Luís Rodrigues guitarra eléctrica
Bruno Teixeira guitarra eléctrica
Carlos Cruz baixo eléctrico
João Rodrigues bateria
Direcção: Prof. Tomás Marques
The Bountys
Maria Fontes voz
Mariana Aveleda/Mariana Silva vozes
Francisco Baptista guitarra eléctrica
Francisco Esteves guitarra eléctrica
Diogo Soeiro baixo eléctrico
Nuno Carvalho bateria
Direcção: Prof. Sérgio Marques

Direcção: Prof. Tiago Oliveira
Kitty Katz
Raquel Devesa voz
Inês Melo e Castro voz
Raquel Martins guitarra eléctrica
Marina Castro guitarra eléctrica
Ana Carolina Tavares baixo eléctrico
Beatriz Machievelo bateria
Direcção: Prof. Pedro Pereira

CORO CASA DA MÚSICA

DRUMMING ‑ GRUPO DE PERCUSSÃO

Sopranos
Ângela Alves
Birgit Wegemann
Else Torp
Eva Braga Simões
Rita Venda

Percussão
Miquel Bernat
Rui Rodrigues
Pedro Oliveira
João Cunha
João Tiago Dias
André Dias
Nuno Simões
Manuel Campos
Mário Teixeira
Luís Arrigo
Rosário Valinho
Manuel Alcaraz*
Jorge Lima*

Contraltos
Brígida Silva
Iris Oja
Joana Valente
Marisa Oliveira*
Nélia Gonçalves
Tenores
Chris Watson
Hélder Bento
Luís Toscano
Pedro Figueira
Miguel Leitão

Piano
Nuno Caçote*
Luís Duarte*
Artista Multimédia
Iván Andrés Yagüe*

Baixos
Jakob Bloch
Jeffrey Ledwidge
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Ricardo Torres

Desenho e Operação de Som
Süse Ribeiro e Mário Pereira*
Desenho e Operação de Luz
Emanuel Pereira

Maestrina co‑repetidora
Iris Oja

*Convidados

*coralista convidada
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Violino I
Teimuraz Janikashvili*
Ana Madalena Ribeiro*
Radu Ungureanu
Vadim Feldblioum
Arlindo Silva
Tünde Hadady
José Despujols
Evandra Gonçalves
Ianina Khmelik
Vladimir Grinman
Emília Vanguelova
Alan Guimarães
Roumiana Badeva
Andras Burai
Violino II
Jossif Grinman
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Francisco P. de Sousa
Paul Almond
José Paulo Jesus
Domingos Lopes
Pedro Rocha
Mariana Costa
José Sentieiro
Germano Santos
Nikola Vasiljev
Vítor Teixeira

REMIX ENSEMBLE
CASA DA MÚSICA

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

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Sharon Kinder
Hrant Yeranosyan
Aaron Choi
Marta Ramos Criado*
Carina Vieira*

Clarinete
Luís Silva
Carlos Alves
António Rosa
Gergely Suto

Contrabaixo
Slawomir Marzec
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Jean‑Marc Faucher
Altino Carvalho
Angel Luis Martinez*
Raquel Miguelez Iglesias*

Trompa
Abel Pereira
Hugo Carneiro
Eddy Tauber
Pedro Fernandes*
Bohdan Sebestik
Tiago Oliveira*

Oboé
Aldo Salvetti
Roberto Henriques*
Jean‑Michel Garetti
Eldevina Materula

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov
Pedro Silva

Trompete
Sérgio Pacheco
Ivan Crespo
Luís Granjo
Rui Brito

Violino
Angel Gimeno
José Pereira

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
David Silva*
Nuno Martins

Violoncelo
Oliver Parr

Tuba
Sérgio Carolino

Flauta
Stephanie Wagner

Tímpanos
Jean‑François Lézé

Oboé
José Fernando Silva

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

Clarinete
Vítor J. Pereira
Ricardo Alves

Harpa
Ilaria Vivan
Ana Paula Miranda*

Trompa
Nuno Vaz

Piano
Luís Filipe Sá*

Viola
Trevor McTait

Trombone
Ricardo Pereira
Acordeão
Paulo Jorge Ferreira
Percussão
Mário Teixeira
Manuel Campos

Contrabaixo
António A. Aguiar

Piano/Teclado
Jonathan Ayerst
Vítor Pinho
Guitarra Eléctrica
Luís Eurico costa
Pedro Cardoso (Peixe)
José Miguel Moreira
Baixo Eléctrico
Óscar Rodrigues
Nuno Peixoto
Nicolas Tricot

Fagote
Roberto Erculiani

Trompete
Cameron Todd
António Silva

Celesta
Vítor Pinho*
*instrumentistas convidados
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