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1ª PARTE 

Piotr Ilitch Tchaikovski
Serenata para cordas em Dó maior, op. 48 (1880; c.30min)

1. Pezzo in forma di sonatina: Andante non troppo – Allegro moderato 
2. Valse: Moderato (tempo di valse)
3. Élégie: Larghetto elegiaco 
4. Finale (Tema russo): Andante – Allegro con spirito

2ª PARTE 

Dmitri Chostakovitch
Sinfonia n.º 5, em Ré menor, op. 47 (1937; c.45min)

1. Moderato
2. Allegretto
3. Largo
4. Allegro non troppo



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Vassily Sinaisky 
sobre o programa.
 
https://vimeo.com/258065337
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Piotr Ilitch Tchaikovski
KAMSKO ‑VOTKINSK, 7 DE MAIO DE 1840

SÃO PETERSBURGO, 18 DE NOVEMBRO DE 1893

Serenata para cordas, op. 48

Piotr Ilitch Tchaikovski evidenciou ‑se sobre‑
tudo pelo contributo que forneceu para a 
tradição ocidental da música sinfónica, tendo 
desenvolvido um estilo pessoal que conciliava 
influências múltiplas. Apesar de a sua psicolo‑
gia atormentada ser frequentemente referida 
como um traço marcante da sua personali‑
dade criativa, é também importante ter em 
conta o seu fascínio pela elegância e equilí‑
brio do século XVIII, em particular a sua adora‑
ção pela música de Mozart. A admiração do 
compositor pelo estilo mozartiano exerceu, 
de facto, uma influência indelével sobre a sua 
produção, não só na música de bailado mas 
também em obras como as Variações sobre 
um tema rococó, a Serenata para cordas ou 
as quatro suites orquestrais. A Serenata para 
cordas, op. 48, foi composta entre Setembro e 
Novembro de 1880, constituindo precisamente 
um dos melhores exemplos dessa adoração, 
com a evocação de um género que havia sido 
aperfeiçoado por Mozart na sua primeira fase 
em Salzburgo, embora filtrado agora pela visão 
particular do compositor russo. Instrumentada 
para uma orquestra de cordas tradicional, esta 
é uma obra concebida nos quatro andamen‑
tos clássicos, sendo a sua unificação produzida 
pelas várias interconexões motívicas entre os 
andamentos. A sua estreia pública teve lugar 
em S. Petersburgo, em 1881, sob a direcção de 
Eduard Napravnik, já depois de uma primeira 
apresentação privada no Conservatório de 
Moscovo, ocorrida no ano anterior.

O 1º andamento, Pezzo in forma di sonatina: 
Andante non troppo – Allegro moderato, foi 
aquele em que Tchaikovski mais abertamente 
procurou uma imitação do estilo mozartiano. 
Abre com uma breve introdução, Andante non 
troppo, um magnificente coral escrito para o 
tutti, que terá um papel importante na unifica‑
ção da obra. O primeiro tema é caracterizado 
pela ágil intervenção dos violoncelos sob uma 
tocante passagem dos violinos, e o segundo 
tema consiste numa sequência interminável 
de figurações descendentes, que conduzem 
ao regresso do primeiro tema. No final, algo 
surpreendentemente, o coral de abertura é 
reafirmado com convicção.

Aquilo que numa serenata clássica seria o 
tradicional andamento de dança – um elegante 
minuete – é nesta obra actualizado, ao gosto do 
século XIX, para uma graciosa valsa. Este 2º 
andamento, Valse: Moderato (tempo di valse), 
é enganadoramente simples, tendo em conta as 



4

inúmeras e subtis complexidades harmónicas 
que contém, sempre engenhosamente traba‑
lhadas pelo compositor. A sua dimensão textu‑
ral marca também uma diferença em relação ao 
andamento anterior, com uma ligeireza que vai 
ao encontro da necessidade de uma orques‑
tra ágil e elegante. Esta é uma música sedutora, 
com uma instrumentação notavelmente eficaz 
na sua claridade e delicadeza, baseada numa 
melodia construída a partir de uma simples 
escala – certamente mais uma das memorá‑
veis melodias de valsa do compositor.

Com o 3º andamento, Élégie: Larghe‑
tto elegiaco – o âmago emocional da obra –, 
Tchaikovski apresenta ‑nos o tipo de escrita 
pelo qual é especialmente conhecido, com 
a sua frontalidade sentimental e intensidade 
lírica. Esta Elegia abre, mais uma vez, com uma 
curta passagem em estilo de coral, em que se 
destaca uma robusta dimensão harmónica. O 
tema, profundamente expressivo, baseia ‑se 
na mesma escala ascendente que tinha dado 
origem à melodia de valsa do andamento ante‑
rior. Um segundo tema, indicado molto canta‑
bile, é introduzido pelos violinos, sendo depois 
desenvolvido até atingir dois intensos pontos 
culminantes. Os violinos voltam a intervir, 
numa passagem quasi cadenza em surdina 
que recorda a abertura, e a música dissolve‑
‑se gradualmente à medida que ascende e os 
harmónicos vão surgindo, detendo ‑se num 
último acorde fantasmagórico.

Por fim, o último andamento abre com mais 
uma introdução lenta, com o tutti em surdina, 
baseada numa expressiva canção tradicional 
russa. Esta secção lenta produz um contraste 
acentuado com o Finale propriamente dito, que 
consiste num exuberante allegro marcado pelo 
ritmo acelerado e o ambiente de grande joviali‑
dade, baseado também numa melodia tradicio‑
nal russa, desta feita de uma dança tradicional. 

Escrita de modo a simular, ela própria, os instru‑
mentos nativos russos, esta melodia apresenta‑
‑se num movimento incessante, implicando um 
exercício exigente para a orquestra – e em parti‑
cular durante uma respeitável secção de desen‑
volvimento, que explora tanto o tema da dança 
tradicional russa como um segundo tema lírico 
que se lhe segue. Quando a música começa 
aparentemente a aproximar ‑se de uma cadên‑
cia final, em vez de nos apresentar o gratificante 
acorde da tonalidade principal de Dó maior, o 
compositor faz uso dos seus recursos dramá‑
ticos para nos surpreender com uma evocação 
do esplêndido coral que abria o 1º andamento. 
Essa passagem reaparece agora transformada 
na coda do Finale, produzindo a unificação da 
obra; mas logo é retomada a alegre melodia da 
dança tradicional russa, com o seu ambiente 
pleno de jovialidade, impelindo a Serenata para 
uma conclusão de grande brilhantismo.
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Dmitri Chostakovitch
SÃO PETERSBURGO, 25 DE SETEMBRO DE 1906

MOSCOVO, 9 DE AGOSTO DE 1975

Sinfonia n.º 5, em Ré menor, op. 47

Dmitri Chostakovitch destacou ‑se como prova‑
velmente o principal sinfonista da história da 
música de meados do século XX. Com efeito, 
no catálogo da sua obra avultam as 15 sinfo‑
nias que compôs e que constituem um teste‑
munho revelador do seu percurso estilístico. A 
linguagem musical que desenvolveu conciliava 
diversas influências e caracterizava ‑se pelo seu 
intenso poder emocional, narrando frequente‑
mente a sociedade e o tempo em que viveu – 
o complexo contexto político‑social da antiga 
União Soviética –, muitas vezes comportando 
até mensagens políticas encriptadas.

Após o grande sucesso granjeado no início 
da sua carreira enquanto compositor (logo 
desde a estreia, em 1926, da Sinfonia n.º 1), em 
1936, no contexto da grande campanha de 
repressão política levada a cabo pelo regime 
(a Grande Purga), Chostakovitch começou a 
ser visado pelo Pravda, o jornal oficial do Partido 
Comunista, que reprovava a linguagem vanguar‑
dista da sua ópera Lady Macbeth, estreada com 
assinalável sucesso em 1934. Com isso preten‑
dia convocá ‑lo a abandonar esse vanguardismo 
e a aderir à orientação estética que o regime 
pretendia implementar, o chamado realismo 
socialista. O compositor era assim pressionado 
a abdicar da complexidade técnica e a simplifi‑
car o seu estilo, adaptando ‑o a um “classicismo 
heróico”, a uma abordagem monumental e a 
uma retórica exaltada e optimista.

A sua resposta subtil surgiu com a Sinfonia 
n.º 5, em Ré menor, op. 47, composta entre Abril 
e Julho de 1937 e estreada em Leninegrado em 

Novembro desse ano, tendo obtido um sucesso 
estrondoso e recuperado a sua aceitação entre 
a crítica e as autoridades oficiais. Trata ‑se de 
uma obra que patenteia uma organização clara, 
uma linguagem harmónica menos áspera e 
mais tonal do que antes, e material temá‑
tico mais acessível, não deixando por isso de 
evidenciar a marca pessoal do compositor. É no 
entanto extremamente ambígua no seu signifi‑
cado, uma vez que a paródia e o protesto enco‑
berto parecem permear todas as suas páginas.

O 1º andamento, Moderato – Allegro non 
troppo, inicia ‑se com um gesto vigoroso apre‑
sentado em cânone nas cordas, o qual subi‑
tamente começa a retrair ‑se, detendo ‑se na 
repetição implacável de uma figura rítmica que 
acompanha obsessivamente uma expressiva 
melodia dos primeiros violinos. A apresenta‑
ção do material musical que serve de base a 
este andamento extraordinariamente variado 
fica completa com o surgimento de um 2º tema, 



6

sendo este derivado de uma canção tradicio‑
nal russa que seria facilmente reconhecível 
pelo público de então. Mas aquilo que aparen‑
temente constituiria um cumprimento da obri‑
gação oficial de celebração da cultura eslava 
estava afinal ensombrado por outro significado, 
dado que esse tema surge transposto para o 
modo menor. No desenvolvimento ocorrem 
mudanças de atmosfera ainda mais drásti‑
cas: o piano e os contrabaixos assomam com 
a sua versão do tema inicial, ao que se seguem 
intervenções das madeiras, dos metais e da 
percussão, e em seguida a música assume um 
carácter mais bélico, até que as cordas e as 
madeiras recuperam as suas linhas melancó‑
licas do início e os metais e percussões insis‑
tem com o tema resignado. Na reexposição, os 
temas sucedem ‑se pela ordem inversa, acumu‑
lando tensão até um ponto culminante de uma 
intensidade monstruosa e desintegrando‑
‑se logo após numa atmosfera de resigna‑
ção trágica. Os últimos compassos assistem 
a um breve regresso do motivo de abertura e 
as escalas cromáticas da celesta conduzem a 
um final ambíguo.

O 2º andamento, Allegretto, é um galhofante 
scherzo escrito num espírito semelhante ao do 
material musical a que Chostakovitch recor‑
ria na composição das suas muitas partituras 
para o cinema. Trata ‑se de uma paródia sobre 
a valsa, numa abordagem em que o compositor 
concilia de forma brilhante a elegância e a ironia, 
criando uma música sempre espirituosa e satí‑
rica. Depois de um primeiro tema bem humo‑
rado, que é afinal uma variação do tema inicial 
do 1º andamento, surge um Trio, que se inicia 
com graciosidade, com um solo de violino sobre 
o acompanhamento da harpa e das cordas em 
pizzicato, mas essa atmosfera rapidamente 
degenera para um ambiente violento e ruidoso. 
O momento sinistro que daí advém remete para 

episódio similar no Scherzo da Sinfonia n.º 5 de 
Beethoven: o tema da valsa é novamente enun‑
ciado com uma instrumentação diminuta que 
consiste no staccato dos fagotes e nos pizzicati 
das cordas. Violino e oboé dialogam uma última 
vez, como se afinal fosse possível uma boa reso‑
lução para as tensões acumuladas, mas uma 
última detonação conduz o andamento a um 
desfecho abrupto.

O 3º andamento, Largo, constitui certa‑
mente uma das criações mais impressionan‑
tes do compositor, com as longas e tocantes 
melodias que percorrem a atmosfera elegíaca 
desta música. Aqui está bem presente a refe‑
rência à liturgia da Igreja Ortodoxa Russa, que 
as audiências da época facilmente terão reco‑
nhecido, sendo os naipes das cordas, inclusiva‑
mente, adaptados de modo a criar a impressão 
auditiva de um coro russo (três grupos de violi‑
nos; dois de violas, violoncelos e contrabaixos, 
respectivamente). Ao nível da instrumentação, 
destaca ‑se ainda o facto de o compositor ter 
abdicado em absoluto do recurso aos metais, 
ao contrário do que sucedia, com bastante 
estridência até, nos andamentos anteriores. 
À primeira longa frase das cordas seguem‑
‑se as intervenções a solo do oboé, do clari‑
nete e da flauta, enunciando sucessivamente 
uma melodia plena de melancolia sobre os 
estáticos tremoli das cordas. Inicia ‑se então 
a inexorável construção de um ponto culmi‑
nante extremamente angustiado – que cons‑
titui afinal o clímax emocional de toda a obra –, 
no qual a orquestra clama até ao limite do ruído, 
e a música acaba por se dirigir exaurida para 
um encerramento resignado.

Por fim, o 4º andamento, Allegro non troppo, 
inicia ‑se de forma abrupta num ambiente 
marcial que parece evocar uma postura enfa‑
tuada. O episódio mais tranquilo e lírico que 
se segue constitui como que uma lembrança 
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daqueles entretanto desaparecidos, o que é 
sugerido pela citação de momentos da Sympho‑
nie fantastique de Berlioz e de Till Eulenspiegel 
de Strauss, que contêm eloquentes descri‑
ções musicais de execuções públicas. Um 
breve solo de caixa e tímpanos introduz uma 
irónica marcha lenta que a certa altura evoca 
o momento em que, na ópera Boris Godunov 
de Mussorgski, a multidão é forçada a louvar 
o czar. O Finale grandioso, uma brilhante paró‑
dia de um hino triunfante, concebido para soar 
deliberadamente ridículo, com a sua estridente 
insistência nos agudos e no modo menor, vem 
revelar que esta obra afinal constitui apenas 
um tributo aparente. É que, no auge da cele‑
bração, o compositor cita uma canção que 
havia composto quando do episódio de 1936 
(“Renascimento”, op. 46, n.º 1), sobre um texto 
de Púchkin que descreve o momento em que 
uma obra ‑prima pintada por um génio, depois 
da tentativa de obliteração de um bárbaro cruel, 
acaba por se revelar em toda a sua glória.

LUÍS MIGUEL SANTOS, 2018
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Vassily Sinaisky direcção musical

Vassily Sinaisky é um dos grandes maestros  
da escola russa, na qual se filiou através de  
Musin e Kondrashin. É especialmente conhe‑
cido pelas suas interpretações de repertório 
russo, alemão e inglês, e adquiriu grande pres‑
tígio também como maestro de ópera, tendo 
sido Maestro Titular e Director Musical do 
Teatro Bolshoi de Moscovo entre 2010  e 2013. 

A carreira internacional de Vassily Sinaisky 
foi lançada em 1973, com a conquista da Meda‑
lha de Ouro no prestigiante Concurso Karajan 
em Berlim. No início do seu percurso traba‑
lhou com Kirill Kondrashin na Filarmónica de 
Moscovo e Ilya Musin no Conservatório de Leni‑
negrado, o que lhe garantiu uma preparação 
muito sólida. Pouco depois do Concurso Kara‑
jan, foi nomeado Maestro Titular da Orquestra 
Sinfónica Nacional da Letónia, um cargo que 
manteve entre 1976 e 1987 – mais recente‑
mente foi nomeado Maestro Emérito da mesma 
orquestra. Tornou ‑se depois Director Musical 
e Maestro Titular da Filarmónica de Moscovo, 
liderando numerosos projectos importantes na 
Rússia e em digressão.

Na temporada de 2017/18, Sinaisky dirige 
as Filarmónicas de Seul, da BBC e de Madrid, 
e ainda as Sinfónicas de Houston, São Paulo, 
Cidade de Birmingham, Bournemouth e 
Stavanger, a Sinfónica do Porto Casa da 
Música, a Orquestra Estatal Russa e a Orques‑
tra Sinfónica da Letónia. 

Vassily Sinaisky é Maestro Emérito da 
Filarmónica da BBC. Entre os projectos mais 
marcantes com esta orquestra incluem ‑se o 
festival “Shostakovich and his Heroes”, digres‑
sões na Europa e na China e várias participa‑
ções nos BBC Proms. É Maestro Honorário da 
Sinfónica de Malmö e foi Maestro Convidado 

Principal da Filarmónica dos Países Baixos e 
Director Musical da Orquestra Estatal Russa. 
Enquanto Maestro Titular e Director Musical 
do Teatro Bolshoi, dirigiu aclamadas produções 
incluindo O Galo de Ouro de Rimski ‑Korsakoff 
(direcção cénica de Kirill Serebrennikov) e a 
primeira encenação em Moscovo d’O Cavaleiro 
da Rosa de Richard Strauss (direcção cénica 
de Stephen Lawless).

Vassily Sinaisky dirigiu novas produções de 
Iolanta e Francesca da Rimini, com Stephen 
Lawless, no Theater an der Wien (Viena), e 
Boris Godunov na Ópera de São Francisco. 
Outras produções de relevo foram O Anjo de 
Fogo para a Komische Oper Berlim, A Dama 
de Espadas para a Ópera Estatal da Hungria, 
Carmen e O Cavaleiro da Rosa para a English 
National Opera e a aclamada produção de Lady 
Macbeth do distrito de Mtsensk com Hans 
Neuenfels para a Komische Oper Berlim. 

Para além das Sinfonias de Franz Schmidt 
com a Sinfónica de Malmö para a Naxos, a 
discografia de Vassily Sinaisky inclui obras de 
Chostakovitch, Tchaikovski, Rimski ‑Korsakoff, 
Shchedrin, Glinka, Liadov, Schreker e Szyma‑
nowski com a Filarmónica da BBC. Gravou 
recentemente os concertos de Tchaikovski 
e Grieg com o pianista Denis Kozhukhin e a 
Sinfónica da Rádio de Berlim para a etiqueta 
Pentatone. Professor notável e influente, 
lecciona Direcção de Orquestra no Conser‑
vatório de São Petersburgo. 
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Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Olari Elts, Peter 
Eötvös, Heinz Holliger, Elihau Inbal, Michail 
Jurowski, Christoph König (maestro titular no 
período 2009 ‑2014), Reinbert de Leeuw, Andris 
Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter 
Rundel, Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, 
Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swen‑
sen, Ilan Volkov, Antoni Wit, Takuo Yuasa e 
Lothar Zagrosek. Entre os solistas que têm cola‑
borado com a orquestra constam os nomes de 
Pierre ‑Laurent Aimard, Jean ‑Efflam Bavou‑
zet, Pedro Burmester, Joyce Didonato, Alban 
Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane Hagner, Alina 
Ibragimova, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, 
Christian Lindberg, Tasmin Little, Felicity Lott, 
António Meneses, Midori, Truls Mørk, Kristine 
Opolais, Lise de la Salle, Benjamin Schmid, 
Simon Trpčeski, Thomas Zehetmair ou o Quar‑
teto Arditti. Diversos compositores trabalha‑
ram também com a orquestra, no âmbito das 
suas residências artísticas na Casa da Música, 
destacando ‑se os nomes de Emmanuel Nunes, 
Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lind‑
berg, Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk 
Chin, Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, 
Georges Aperghis, Heinz Holliger e Harrison 
Birtwistle, a que se junta em 2018 o compositor 
austríaco Georg Friedrich Haas.

A Orquestra tem ‑se apresentado também 
nas mais prestigiadas salas de concerto de Viena, 
Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, 
Valladolid, Madrid, Santiago de Compostela e 
Brasil, e ainda no Auditório Gulbenkian.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte‑
grais das Sinfonias de Mahler, Prokofieff e 
Brahms e dos Concertos para piano e orques‑
tra de Beethoven e Rachmaninoff. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a cate‑
goria de Jazz dos prestigiados prémios Victoi‑
res de la musique, em França. Em 2013 foram 
editados os concertos para piano de Lopes‑
‑Graça, pela Naxos, e o disco com obras de 
Pascal Dusapin foi Escolha dos Críticos na 
revista Gramophone. Nos últimos anos surgi‑
ram os CDs monográficos de Luca Francesconi 
(2014), Unsuk Chin (2015) e Georges Aperghis 
(2017), todos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2018, a Orques‑
tra apresenta um conjunto de obras ‑chave da 
música austríaca: a integral das Sinfonias de 
Bruckner, os Concertos para violino de Mozart 
com Benjamin Schmid, a raramente interpre‑
tada cantata Gurre ‑Lieder e o poema sinfónico 
Pelleas und Melisande de Schoenberg, As Esta‑
ções de Haydn, além de uma retrospectiva da 
obra de Webern em parceria com o Remix 
Ensemble e o Coro Casa da Música. Surpreende 
ainda com a revelação de uma obra recém‑
‑descoberta de Stravinski, um cine ‑concerto 
com o filme Há Lodo No Cais em celebração 
dos 100 anos de Leonard Bernstein e as sono‑
ridades inusitadas de um concerto de Haas ao 
lado de um quarteto de trompas alpinas!

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica 
do Conservatório de Música do Porto, que 
desde então passou por diversas designações. 
Engloba um número permanente de 94 instru‑
mentistas, o que lhe permite executar todo o 
repertório sinfónico desde o Classicismo ao 
Século XXI. É parte integrante da Fundação 
Casa da Música desde Julho de 2006.
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Violino I
James Dahlgren
Afonso Fesch*
Radu Ungureanu
Evandra Gonçalves
José Despujols
Roumiana Badeva
Emília Vanguelova
Vladimir Grinman
Vadim Feldblioum
Andras Burai
Alan Guimarães
Diogo Coelho*
Pedro Carvalho*
Agostinha Jacinto*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Francisco Pereira de Sousa
Paul Almond
Nikola Vasiljev
Clara Badia Campos*
Flávia Marques*

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

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Sharon Kinder
Hrant Yeranosyan

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

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques*

Clarinete
Carlos Alves
Gergely Suto
João Moreira*

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz*
Hugo Carneiro
Bohdan Sebestik
José Bernardo Silva

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Dawid Seidenberg
André Conde*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Nuno Simões
Paulo Oliveira
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan
Emanuela Nicoli*

Piano/Celesta
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas convidados 



11 Mar Dom · 18:00 Sala Suggia
Richard Goode

Ciclo Piano Fundação EDP

William Byrd 2 Pavanas e Galhardas de My Lady 

Nevills Booke

J. S. Bach Suite Inglesa nº 6 em Ré menor

L. van Beethoven Sonata nº 31 em Lá bemol 

maior, op. 110

–

Claude Debussy Prelúdios, 2º caderno

O pianista Richard Goode goza de um estatuto 
lendário nas principais salas de concerto do 
mundo, tendo sido apelidado pela crítica como 
“a resposta norte‑americana a Alfred Brendel”. 
Após vencer o Concurso Internacional Clara 
Haskil, em 1973, lançou‑se numa carreira inter‑ 
nacional especialmente reconhecida pela 
discografia que inclui integrais das sonatas e 
concertos de Beethoven e dos concertos de 
Mozart. Bach está igualmente entre os seus 
compositores de eleição e Brahms valeu‑lhe 
o prestigiado Grammy Award. No seu recital 
de estreia na Casa da Música, Richard Goode 
apresenta peças incluídas na sua discografia 
premiada e celebra o centenário da morte de 
Debussy, interpretando o segundo caderno 
dos Prelúdios.

14 Mar Qua · 21:00 Sala Suggia 
Terence Blanchard  
feat. “The E-Collective”

Ciclo Jazz

Terence Blanchard trompete

Charles Altura guitarra

Fabian Almazan piano

David “DJ” Ginyard Jr. baixo

Oscar Seaton bateria

Foi na altura em que gravava a música para 
os filmes Inside Man de Spike Lee e Talk to 
Me de Kasi Lemmons que Terence Blanchard 
imaginou, com Oscar Seaton, uma banda que 
sobrepusesse grooves carregados de funk, 
R&B e sonoridades blues. Alguns anos depois, 
esse conceito deu origem ao som que define 
o E‑Collective, com muita electricidade distri‑
buída pelo baixo, a guitarra e os processadores 
de efeitos, num efectivo bem diferente daquele 
que o trompetista explora no seu quinteto de 
jazz. Com este projecto, Blanchard aproveita 
para se fazer ouvir a respeito dos aconteci‑
mentos que têm atingido a comunidade negra 
nos EUA. O primeiro álbum intitulou‑se Breath‑
less e foi dedicado a Eric Garner, um cidadão 
negro morto pela polícia, e o álbum de 2018 foi 
gravado ao vivo em várias cidades que têm sido 
atingidas por tensões raciais. “A música e a arte 
têm o poder de mudar corações e almas”, diz o 
compositor – uma convicção que ganha vida 
através da música contagiante e dançável de 
Blanchard e do seu E‑Collective.
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