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1.  Allegro maestoso. Mit durchaus ernstem und feierlichem Ausdruck  
(Com um carácter sempre sério e solene)

2.  Andante moderato. Sehr gemächlich (Muito moderado)
3.  [Scherzo] In ruhig fliessender Bewegung (Num andamento serenamente fluente) –
4.  ‘Urlicht’. Sehr feierlich, aber schlicht (‘Luz primordial’ – Muito solene, mas simples) –
5.  Im Tempo des Scherzos. Wild herausfahrend 

(No tempo do scherzo. Extremamente impetuoso)

Textos originais e traduções nas páginas 8 e 9. 

FUNDADOR GOLD
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Notas ao arranjo de 
Gilbert Kaplan e Rob Mathes

De entre os entusiastas de Mahler, o caso mais 
insólito talvez seja o de Gilbert Kaplan (1941
2016). Economista americano, afortunado 
homem de negócios e editor da revista Institu‑
tional Investor, Kaplan nutria desde a adoles
cência um entusiasmo especial pela Segunda 
Sinfonia de Gustav Mahler. A vontade de mergu
lhar nesta obra era tal que aos quarenta anos 
acabaria por começar a estudar direcção com o 
propósito específico de a dirigir, o que acabaria 
por fazer a partir de 1982 por mais de cem vezes. 
A Sinfonia n.º 2 (“Ressurreição”) de Mahler seria 
a única obra do seu repertório público. Kaplan 
tornou se de tal forma associado a ela que 
recebeu na imprensa o epíteto de “ressurrei
cionista”. Chegou a gravar a sua interpretação 
da peça com orquestras de prestígio como a 
Sinfónica de Londres (gravação editada pela 
MCA em 1987) ou mesmo a própria Filar
mónica de Viena (Deutsche Grammophon, 
2002). Fundou a Kaplan Foundation, organiza
ção dedicada ao estudo, preservação e edição 
da obra de Gustav Mahler, envolvendo se entre
tanto na edição crítica da partitura da sinfonia, 
bem como trazendo a lume edições fac ‑simile 
de manuscritos do compositor.

Ao mesmo tempo que procurou desven
dar as minúcias da partitura original da Sinfo
nia n.º 2, Kaplan acabaria por conceber um 
arranjo da peça em conjunto com o composi
tor, arranjador e produtor Rob Mathes. Note
se que a ideia de retocar ou redefinir uma 
partitura desta dimensão e significado estava 
longe de ser inusitada: por um lado, o próprio 
Gustav Mahler, que trabalhou grande parte do 
seu tempo como director de orquestra, fazia 
constantemente reorquestrações de parti

turas célebres dos grandes compositores 
do passado (em especial Beethoven), para 
adaptar o conteúdo musical ao tamanho das 
orquestras do seu tempo, maiores do que as 
dos seus predecessores, e ajustando o resul
tado às diferenças de timbre e de orquestra
ção que as orquestras e os locais de concerto 
propiciavam; por outro lado, Mahler deixou 
também claro que encarava com naturali
dade a hipótese de no futuro alguém fazer 
as modificações que achasse necessárias às 
suas partituras. No entanto, o propósito deste 
arranjo foi sobretudo permitir que esta sinfonia 
de proporções gigantescas pudesse ser execu
tada por orquestras de câmara e outros grupos 
de menores dimensões, uma vez que as forças 
instrumentais originalmente pretendidas por 
Mahler não são fáceis de assegurar fora dos 
grandes centros musicais.

A partitura original de Mahler inclui 17 instru
mentos de sopro da família das madeiras, 25 
dos metais, 2 harpas, 2 percussionistas e órgão, 
mais uma orquestra de cordas proporcional, 
num total de instrumentistas que ronda uma 
centena, somando se ainda as duas cantoras 
solistas e o coro. O arranjo de Kaplan e Mathes 
reduz consideravelmente os requisitos, para 
um total de 56 instrumentistas, incluindo 8 
sopros das madeiras, 9 dos metais, 1 harpa 
apenas, tímpanos, 2 percussionistas e órgão 
– um efectivo que, neste concerto, é ligeira
mente estendido no que respeita aos metais 
(11) e à percussão/tímpanos (5). Na gravação 
do arranjo feita sob a direcção de Kaplan, a 
orquestra conta com 34 instrumentistas de 
cordas. Na verdade, é de notar que ao traba
lhar na composição do andamento que abre 
a sinfonia (o primeiro dos cinco andamentos 
a ser escrito) Mahler não pressupunha certa
mente uma orquestra tão grande quanto viria a 
requerer na versão final – as proporções pare
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cem ter se alargado à medida que a própria 
concepção da obra ia tomando forma. Em todo 
o caso, a própria orquestração de Mahler recor
ria frequentemente a duplicações da mesma 
linha por vários instrumentos, o que significa 
que a redução de instrumentistas não implica 
a supressão inevitável de linhas melódicas ou 
preenchimentos harmónicos. A diferença que 
esta versão ilumina é sobretudo de proporção 
sonora e de peso de expressão. De resto, a 
arquitectura impressionante da peça mantém
se, com as suas nuances admiráveis – apenas 
numa escala mais modesta e transparente e, 
felizmente para todos os que anseiam ouvir 
esta sinfonia ao vivo, num formato bem mais 
prático de concretizar.

PEDRO ALMEIDA, 2018

Gustav Mahler
KALIŠTE (BOÉMIA), 7 DE JULHO DE 1860

VIENA, 18 DE MAIO DE 1911

“Eu pensava que o comandante dos 
revoltosos era Richard Strauss, mas 
agora vejo que o rei dos revolucionários 
é Gustav Mahler.”

JOHANNES BRAHMS, 1895

“Tive finalmente a oportunidade de 
conhecer, numa redução para piano solo, 
mais uma obra de Mahler – a sua segunda 
sinfonia, em Dó menor. Após uma primeira 
leitura esta obra pareceu ‑me espantosa, 
mas depois reconheci sobriamente que 
estava cheia de belezas rebuscadas e 
bizarras. Apesar disso, Mahler é para mim 
um grande maestro e um compositor 
sério e profundo, alguém para quem olho 
com admiração e cujas obras futuras 
ardentemente desejo escutar.”

ANTON WEBERN, DIÁRIO, 1902

O que é a vida? Qual o sentido de existir? Por 
que motivo sofremos? O que virá depois? 
Haverá uma vida depois da morte? Estas 
são as questões que Mahler obsessivamente 
coloca na Segunda Sinfonia, e para as quais 
apresenta uma resposta convicta no último 
andamento: a Ressurreição, a crença de que 
vivemos muitas vidas.

Se a Primeira Sinfonia nos coloca no meio 
da Natureza, aí inserindo um herói que acabará 
por morrer, na Segunda Sinfonia Mahler retoma 
este herói, celebrando primeiro as suas cerimó
nias fúnebres para posteriormente o resga
tar do mundo dos mortos, elevando o a uma 
ressurreição poderosa e envolvente. A ambi
ção extramusical de tal projecto é certamente 
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desmesurada e a sua realização musical levou 
Mahler a desenvolvimentos formais e instru
mentais sem precedentes na história da 
música, incluindo dez trompas, dez trompetes 
e uma “orquestra longínqua”. Enquanto os seus 
contemporâneos Brahms e Bruckner perma
necem sempre “apenas” músicos, Mahler abre 
as suas obras a uma panóplia infindável de 
associações e referências filosóficas, literárias, 
artísticas e religiosas. Neste sentido, revela se 
um exemplo paradigmático do compositor 
“culto”, aquele que sabe tornar musicalmente 
frutuosa toda a imensa bagagem cultural que 
transporta dentro de si. No caso da Segunda 
Sinfonia, tais referências culturais vão desde 
dramas de Adam Mickiewicz (no primeiro 
andamento) até à poesia de Klopstock (no 
andamento final), passando por rituais fúne
bres pré cristãos, pelo impacto da morte de 
Hans von Bülow, pela poesia da colectânea da 
Trompa Mágica do Rapaz, pela prelecção de 
Santo António aos peixes, pelo Juízo Final e 
pela ressurreição de Cristo.

No início do primeiro andamento – Allegro 
maestoso – o mistério da morte é o elemento 
predominante, mas não o único: a gigantesca 
marcha fúnebre é interrompida por passa
gens menos severas, reminiscências de curtos 
instantes de alegria, melodias corais que insi
nuam a possibilidade de transcender a actual 
sombria existência. Mahler intitulou este anda
mento “Todtenfeier” (Celebrações fúnebres), 
tendo revelado tratar se de uma associação 
com o herói da sinfonia em Ré maior (a Primeira): 
“herói que transporto até à sepultura, e cuja 
vida capturo num espelho puro e cristalino, 
ao mesmo tempo que o questiono: porque 
viveste?, porque sofreste?, foi tudo uma grande 
e terrível ilusão?”. De acordo com Mahler, no fim 
deste andamento “deve fazer se uma pausa de 
cinco minutos”, afirmação que denota até que 

ponto estamos perante uma obra autónoma. 
Mahler considerava este andamento como uma 
peça que poderia ser tocada isoladamente, 
isto é, sem os restantes andamentos da sinfo
nia e, de facto, a 16 de Março de 1896, já depois 
de estreada a sinfonia na sua versão integral, 
apresentou este andamento em Berlim isola
damente, intitulando o apenas Todtenfeier. Tal 
título estabelece uma associação com o ciclo 
dramático homónimo de Adam Mickiewicz 
(1798 1855), uma das obras máximas da litera
tura polaca. Escrita no exílio, durante o período 
de divisão da Polónia em três sectores (russo, 
prusso e austríaco), este drama constitui um 
apelo à revolta e à resistência contra os ocupan
tes, concluindo se com a exaltada visão de uma 
Polónia ressuscitada e livre.

GUSTAV MAHLER, 1892
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O segundo andamento – Andante mode‑
rato – estabelece um interlúdio, uma recorda
ção, “um raio de sol, puro e sereno, da vida deste 
herói”. Trata se de um momento onírico, um 
sonho de felicidade: “Quando acordarem deste 
sonho melancólico pode facilmente acontecer 
que a contínua e incompreensível agitação da 
vida vos pareça algo terrível… um pesadelo de 
que apenas conseguireis sair com um grito de 
desespero! Esse grito é o terceiro andamento”.

O Scherzo que se segue – In ruhig fliessen‑
der Bewegung (Num andamento serenamente 
fluente) – desenha um quadro de humor negro: 
Mahler utiliza o seu próprio Lied “O Sermão 
de Santo António de Pádua aos Peixes”, das 
Doze Canções da Trompa Mágica do Rapaz 
(1893), cujo texto é uma versão popular da 
famosa prédica de Santo António aos peixes 
que, depois de ficarem entusiasmados com as 
palavras do santo, rapidamente as esquecem. 
Para Mahler era particularmente importante 
o aspecto de sátira sobre os homens, incapa
zes de escutarem as vozes daqueles que lhes 
têm algo a dizer. O Lied foi composto ao mesmo 
tempo que a sinfonia e Mahler parece ter hesi
tado em relação ao uso a dar lhe: ou colocá
lo na sinfonia, ou como Lied independente, 
ou ainda como parte das Canções da Trompa 
Mágica do Rapaz. Inserido na Segunda Sinfo
nia ele perde o texto, que é entregue a vários 
instrumentos da orquestra, numa original rela
ção entre música e texto. Luciano Berio viria 
a dar uma renovada e surpreendente utiliza
ção a este Scherzo na sua obra prima Sinfo‑
nia, de 1968/69.

Com o quarto andamento – ‘Luz primordial’: 
Muito solene, mas simples – a voz humana entra 
numa sinfonia pela primeira vez depois da Nona 
de Beethoven. Mahler acrescenta uma dimen
são simbólica: a partir daqui a sinfonia não mais 
se ocupa de coisas terrenas, mas sim das coisas 

últimas – do Juízo Final e da “voz” da Fé, que 
será portadora da redenção. O poema, singelo 
mas de conotações metafísicas, é extraído da 
Trompa Mágica do Rapaz: “Oh! Pequena rosa 
vermelha! O homem jaz na maior miséria! Como 
eu gostaria de estar no céu!”

Nas palavras de Gustav Mahler, o quinto 
andamento – Im Tempo des Scherzos: Wild 
herausfahrend – é uma visão do Juízo Final: “É a  
voz do mensageiro. O fim de todas as formas de 
vida chegou, o juízo final anuncia se e o terror do 
dia de todos os dias instala se. A terra treme, 
os túmulos abrem se, os mortos levantam
se e caminham em cortejos infindáveis para 
o julgamento final. Os grandes e os pequenos, 
os reis e os pedintes, os justos e os injustos – 
todos vão para lá. Todos têm a mesma angús
tia, pois diante de Deus ninguém é justo. O apelo 
para misericórdia e perdão ouve se, terrível e 
assustador, à nossa volta. Finalmente, no meio 
de grande confusão e de dolorosos clamores, 
ouve se um grito estridente, cortando o ar: é 
o pássaro da morte, que sai da última campa, 
para morrer ele próprio. Ergue se então um coro 
quase silencioso, a cappella: não há nenhum 
julgamento, nenhum pecador, nenhum juiz, 
ninguém é pequeno, ninguém é grande, não há 
nem castigo nem recompensa! Um sentimento 
todo poderoso de amor apodera se de nós 
com bem aventurados Conhecimento e Ser.”

Mahler estava à procura de um texto sobre a 
ressurreição para completar a sinfonia quando 
foi surpreendido pela notícia da morte do seu 
amigo e impulsionador Hans von Bülow, fale
cido no Cairo a 12 de Fevereiro de 1894. Trans
ladado para Hamburgo, onde seria enterrado, 
von Bülow foi alvo das maiores honras fúnebres, 
incluindo discursos emocionados e execução 
de música. Além dos primeiros dois anda
mentos de Um Requiem Alemão de Brahms, 
um coro infantil, acompanhado pelo órgão, 
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cantou o poema Die Auferstehung de Fried
rich Gottlieb Klopstock (1724 1803), sobre a 
melodia litúrgica Jesus Christus unser Heiland. 
Bruno Walter fez um relato detalhado dessa 
manhã na Igreja de S. Michaelis, não escon
dendo as lágrimas de todos os presentes. Ao 
ouvir o poema de Klopstock, Walter teve a intui
ção imediata de que este era o texto que Mahler 
buscava. De facto, quando nessa mesma tarde 
se deslocou à casa de Gustav Mahler, já este 
estava sentado a compor o quinto andamento 
da Segunda Sinfonia – usando o poema de 
Klopstock, mas modificando o e completan
do o com versos da sua própria autoria.

A Segunda Sinfonia de Mahler é, a par da 
Oitava, a sua mais impressiva aproximação 
ao universo metafísico. Os versos originais 
de Mahler indicam claramente, no entanto, 
que não se trata aqui dos dogmas cristãos da 
ressurreição, mas sim daquele “processo cria
tivo infinito” – o “Morre e devém!” de Goethe e 
de Jakob Böhme, um desejo de redenção exis
tencial e de imortalidade espiritual.

PAULO DE ASSIS, 2010
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TEXTOS ORIGINAIS E TRADUÇÕES

4º andamento – Urlicht
– de A Trompa Mágica do Rapaz

CONTRALTO SOLO

O Röschen rot!
Der Mensch liegt in größter Not!
Der Mensch liegt in größter Pein!
Je lieber möcht’ ich im Himmel sein!

Da kam ich auf einem breiten Weg:
Da kam ein Engelein und wollt’ mich abweisen.
Ach nein! ich ließ mich nicht abweisen!
Ich bin von Gott und will wieder zu Gott!
Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben.
Wird leuchten mir bis an das ewig selig’ 

Leben!

5º andamento – Auferstehung
(Friedrich Gottlieb Klopstock/Gustav Mahler)*

CORO E SOPRANO

Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du,
mein Staub, nach kurzer Ruh! 
Unsterblich Leben
 wird der dich rief, dir geben. 

Wieder aufzublüh’n, wirst du gesät! 
Der Herr der Ernte geht
und sammelt Garben
uns ein die starben!

CONTRALTO SOLO

O glaube, mein Herz, o glaube: 
Es geht dir nichts verloren! 
Dein ist, was du gesehnt, 
dein was du geliebt, was du gestritten!

Luz Primordial

Oh! Pequena rosa vermelha!
O homem jaz na maior miséria!
O homem jaz no maior sofrimento!
Como eu gostaria de estar no céu!

Eu vim por um largo caminho:
Chegou um anjo que me quis afastar.
Ah, não! Não deixei que me afastasse!
Eu venho de Deus e hei de regressar a Deus!
O bom Deus dar me á uma pequena luz.
Iluminar me á até à bem aventurada vida 

eterna!

Ressurreição

Ressuscitar, sim, tu ressuscitarás,
meu pó, após breve repouso!
Aquele que te chamou
vida imortal te dará.

De novo serás visto a desabrochar!
O Senhor à colheita vai
e recolhe em feixes
a nós, que morremos!

Oh! Acredita, meu coração, acredita:
nada está perdido para ti!
Teu, sim teu, é aquilo por que ansiaste,
teu, o que amaste, aquilo por que lutaste!
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SOPRANO SOLO

O glaube: 
Du wardst nicht umsonst geboren! 
Hast nicht umsonst gelebt, gelitten!

CORO E CONTRALTO

Was entstanden ist, das muß vergehen! 
Was vergangen ist, auferstehen! 
Hör auf zu beben! 
Bereite dich zu leben! 

SOPRANO E CONTRALTO

O Schmerz! du Alldurchdringer! 
Dir bin ich entrungen. 
O Tod! du Allbezwinger! 
Nun bist du bezwungen 

Mit Flügeln, die ich mir errungen, 
in heissem Liebesstreben 
werde ich entschweben
zum Licht zu dem kein Aug’ gedrungen! 

CORO

Mit Flügeln die ich mir errungen
 werde ich entschweben! 
Sterben werd’ ich um zu leben! 

Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du,
mein Herz in einem Nu! 
Was du geschlagen,
zu Gott wird es dich tragen!

Oh! Acredita:  
não nasceste em vão!
Não foi em vão que viveste, sofreste!

O que foi formado tem de perecer!
O que pereceu, ressuscitará!
Pára de tremer!
Prepara te para viver!

Oh dor! Tu que tudo penetras!
Por ti fui arrancado.
Ó morte! Tu que tudo dominas!
Agora és dominada!

Com asas, que para mim ganhei,
no ardente esforço do amor
desvanecerei
na luz, nunca vista!

Com asas, que para mim ganhei,
desvanecerei!
Morrerei para poder viver!

Ressuscitar, sim, tu ressuscitarás,
meu coração, num piscar de olhos!
O que lutaste,
isso a Deus te levará!

*Duas primeiras estrofes da autoria de Klopstock, restantes de Mahler.

Traduções de Maria Fernanda Cidrais (4º andamento) e Cátia Serradas (5º andamento),  

gentilmente cedidas pela Fundação Calouste Gulbenkian.
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Peter Rundel direcção musical

A profundidade da sua abordagem a partitu
ras complexas de todos os estilos e épocas, a 
par de uma grande criatividade dramatúrgica, 
tornou Peter Rundel um dos maestros mais 
requisitados pelas principais orquestras euro
peias. É convidado regularmente para dirigir 
a Orquestra da Rádio da Baviera, a Orquestra 
Sinfónica Alemã de Berlim e as Sinfónicas das 
Rádios NDR e WDR de Colónia, desenvolvendo 
uma colaboração de grande proximidade com 
a Sinfónica SWR. Trabalhou também recen
temente com a Orquestra Nacional de Lille, 
a Filarmónica do Luxemburgo, a Filarmónica 
de Bruxelas, a Orquestra do Maggio Musicale 
Fiorentino e a Orquestra do Teatro dell’Opera 
em Roma.

Depois de uma abertura auspiciosa da 
temporada 2017/18 no Festival de Salzburgo 
(dirigindo um projecto com Martin Grubinger) e 
no Musikfest Berlin (dirigindo a Sinfónica SWR), 
estreia se com a Sinfónica de Viena e regressa 
a grandes orquestras como a Sinfónica da 
Rádio de Frankfurt, a Sinfónica da Rádio da 
Baviera e a Filarmónica da Radio France.

Dirigiu estreias mundiais de produções 
de ópera na Ópera do Estado da Baviera, no 
Festwochen de Viena, na Ópera Alemã de 
Berlim, no Gran Teatre del Liceu, no Festi
val de Bregenz e no Schwetzinger SWR 
Festspiele, trabalhando com encenadores 
prestigiados como Peter Konwitschny, Peter 
Mussbach, Philippe Arlaud, Heiner Goebbels, 
Reinhild Hoffmann, Carlus Padrissa (La Fura 
dels Baus) e Willy Decker. O seu trabalho em 
ópera inclui o repertório tradicional (dirigiu 
A Flauta Mágica na Ópera Alemã de Berlim e 
König Kandaules, Hänsel und Gretel e As Bodas 
de Fígaro na Volksoper de Viena) e também 

produções de teatro musical contemporâneo 
inovador como Donnerstag do ciclo Licht de 
Stockhausen, Massacre de Wolfgang Mitte
rer e as estreias mundiais das óperas Nacht e 
Bluthaus de Georg Friedrich Haas, Ein Atemzug 
– die Odyssee de Isabel Mundry e Das Märchen 
e La Douce de Emmanuel Nunes. A produção 
espectacular de Prometheus, que Rundel diri
giu na Ruhrtriennale, foi premiada com o Carl
Orff Preis em 2013. Em 2016 e 2017, Peter 
Rundel dirigiu De Materie de Heiner Goebbels 
no Armory Hall de Nova Iorque e no Teatro 
Argentino La Plata, uma produção que estreou 
na Ruhrtriennale em 2014.

Peter Rundel nasceu em Friedrichsha
fen (Alemanha) e estudou violino com Igor 
Ozim e Ramy Shevelov em Colónia, Hanôver 
e Nova Iorque, e direcção com Michael Gielen 
e Peter Eötvös. O compositor Jack Brimberg 
foi também um dos seus mentores em Nova 
Iorque. Entre 1984 e 1996, integrou como violi
nista o Ensemble Modern, com o qual mantém 
uma relação próxima como maestro. Na área 
da música contemporânea tem desenvolvido 
colaborações com o Ensemble Recherche, o 
Asko|Schönberg Ensemble e o Klangforum 
Wien. É convidado regular do Ensemble inter
contemporain e do musikFabrik.

Foi Director Artístico da Orquestra Filar
mónica Real da Flandres e o primeiro Director 
Artístico da Kammerakademie de Potsdam. 
Em 2005 tornou se maestro titular do Remix 
Ensemble Casa da Música no Porto, e desde 
então tem obtido grande sucesso com este agru
pamento em importantes festivais europeus.

Peter Rundel recebeu numerosos prémios 
pelas suas gravações de música do século XX, 
incluindo por várias vezes o prestigiante Preis 
der Deutschen Schallplattenkritik, o Grand Prix 
du Disque, o ECHO Klassik e uma nomeação 
para o Grammy Award.
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Sarah Wegener soprano

Com um timbre de voz rico e quente, Sarah 
Wegener realiza uma abordagem camerística 
a todos os papéis que desempenha, seja no 
repertório contemporâneo, no clássico ou no 
romântico. Trabalha regularmente com Kent 
Nagano, Philippe Herreweghe, Emilio Pomàrico, 
Tonu Kaljuste, Heinz Holliger, Frieder Bernius 
e Michael Hofstetter. Tem se apresentado, 
tanto em concerto como em recital, em festi
vais como RuhrTriennale, Schleswig Holstein e 
Rheingau, e em salas como a Konzerthaus de 
Berlim, a Tonhalle de Zurique, a Konzerthaus de 
Viena, o Concertgebouw de Amsterdão, a Casa 
da Música, a Elbphilharmonie de Hamburgo 
e o Bozar de Bruxelas. No domínio da ópera, 
actuou na Royal Opera House de Londres, na 
Ópera Alemã de Berlim e no Wiener Festwo
chen, entre outros palcos. 

Após estudar inicialmente contrabaixo, 
a soprano anglo alemã estudou canto com 
Jaeger Böhm em Estugarda e frequentou 
masterclasses de Dame Gwyneth Jones e 
Renée Morloc. 

Intérprete requisitada dos repertórios 
clássico, romântico e contemporâneo, Sarah 
Wegener cantou recentemente a Oitava Sinfo
nia de Mahler (Eliahu Inabal, Filarmónica Esta
tal de Hamburgo), o Stabat Mater de Dvořak 
e As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz 
de Haydn (Philippe Herreweghe, Orches
tre des Champs Élysées e Collegium Vocale 
Gent), e as Quatro Últimas Canções de Richard 
Strauss (em Graz). Em 2015 estreou se com 
a Sinfónica da Rádio NDR de Hamburgo e 
o maestro Thomas Hengelbrock, interpre
tando Dunkle Saiten de Jörg Widmann – que 
lhe dedicou o solo de Labyrinth III. Desen
volveu uma estreita relação artística com o 

compositor Georg Friedrich Haas, devido à 
sua capacidade ímpar de interpretar música 
microtonal. Estreou diversas obras de Haas e 
a revista Opernwelt nomeou a “Cantor do Ano” 
pelo papel principal Nadja na estreia mundial 
da ópera Bluthaus. Recentemente estreou 
também Morgen und Abend na Royal Opera 
House e na Ópera Alemã de Berlim.

A sua discografia inclui árias de Justin Hein
rich Knecht com Frieder Bernius (Carus), Die 
stumme Serenade de Korngold (CPO), Lazarus 
de Schubert (Carus) e a Grande Missa em Dó 
menor de Mozart (Carus), bem como a Petite 
Messe solennelle de Rossini dirigida por Tonu 
Kaljuste (Carus) e um CD com a Orquestra da 
Rádio de Estugarda e Heinz Holliger (Hänss
ler Classic). Into the Deep Sea, o seu primeiro 
CD de canções com o pianista Götz Payer, foi 
lançado pela CAvi music. 

Sarah Wegener iniciou a temporada 2017/18 
com Kent Nagano e a Orquestra Sinfónica de 
Montréal. Após o Requiem de Mozart, a Nona 
Sinfonia de Beethoven, a Paixão segundo São 
Mateus de Bach e Um Requiem Alemão de 
Brahms, todas elas colaborações bem suce
didas com esta orquestra, foi convidada para 
a interpretação da Oitava Sinfonia de Mahler e 
para um recital de música de câmara. Ao longo 
da temporada canta também com a Sinfónica 
da Rádio da Baviera sob a direcção de Jörg 
Widman (Munique), a Sinfónica da Rádio de 
Viena com Cornelius Meister (festival Wien 
Modern) e a Orchester der KlangVerwal
tung com Enoch zu Guttenberg (Oratória de 
Natal de Bach em Munique). Canta a solo no 
Musikkollegium Winterthur e no Schwetzingen 
SWR Festspiele. 
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Louise Callinan meio ‑soprano

A meio soprano Louise Callinan foi a primeira 
artista australiana a ser admitida no Programa 
de Jovens Artistas da Ópera Nacional de Paris, 
onde venceu também o prestigiante Prémio 
AROP. Cantou com as Sinfónica da BBC e de 
Chicago, a Orchestre National d’Île de France, o 
Théâtre du Châtelet, as Óperas de Los Angeles, 
Estatal de Berlim, Austrália e Israelita, o Teatro 
Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e as Óperas de 
Montpellier, Rennes, Angers Nantes e Luxem
burgo. Iniciou a carreira com papéis como 
Angelina (La Cenerentola), Rosina (O Barbeiro 
de Sevilha) e Dorabella (Così fan tutte), e inter
pretou numerosos papéis na Ópera de Paris, 
destacando se: Meg Page (Falstaff, com direc
ção de Conlon), Mulher (K... de Manoury), 
2ª Dama (A Flauta Mágica), Suor Zelatrice 
(Suor Angelica, com direcção de Philippe 
Jordan) e Samaritana (Francesca da Rimini, com 
direcção de Daniel Oren). Cantou o papel de 2ª 
Dama na versão cinematográfica d’A Flauta 
Mágica realizada por Kenneth Branagh.

Entre os papéis interpretados mais recen
temente, incluem se os de Tigrana (Edgar) e 
Dalila (Samson et Dalila) em Valladolid; Erda 
(O Ouro do Reno e Siegfried) e Waltraute 
(O Crepúsculo dos Deuses) com o Remix 
Ensemble, em Ring Saga (versão adaptada do 
Anel de Wagner por Jonathan Dove e Graham 
Vick sob a direcção de Peter Rundel, apresen
tada no Porto – Casa da Música, Estrasburgo 
– Palais des fëtes, Paris – Cité de la Musique, 
Théâtre de Nîmes, Théâtre de Caen, Théâtre 
de Saint Quentin en Yvelines, Grand Théâtre 
de Reims e Grand Théâtre de Luxembourg); 
Amneris (Aïda) na Ópera da Bielorrússia em 
Minsk; Herodiade (Herodiade de Massenet) 
e Laura Adorno (La Gioconda) em Valladolid; 

e Rossweisse (A Valquíria), Wellgunde (O Ouro 
do Reno e O Crepúsculo dos Deuses) e 2ª 
Dama (A Flauta Mágica) na Ópera de Paris, 
sob a direcção de Philippe Jordan.

Em concerto, o seu repertório inclui 
A Canção da Terra de Mahler com o Remix 
Ensemble Casa da Música, no Porto, Messias 
de Händel com a Sydney Philharmonia e 
o Requiem de Verdi no Royal Festival Hall, 
em Londres. 
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Remix Ensemble  
Casa da Música
Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix 
Ensemble apresentou em estreia absoluta 
mais de noventa obras e foi dirigido pelos maes
tros Stefan Asbury, Ilan Volkov, Kasper de Roo, 
Pierre André Valade, Rolf Gupta, Peter Rundel, 
Jonathan Stockhammer, Jurjen Hempel, 
Matthias Pintscher, Franck Ollu, Reinbert de 
Leeuw, Diego Masson, Emilio Pomàrico, Brad 
Lubman, Peter Eötvös, Paul Hillier, Titus Engel, 
Baldur Brönnimann, Heinz Holliger, Olari Elts e 
Pedro Neves, entre outros. 

No plano internacional apresentou se em 
Valência, Barcelona, Madrid, Ourense, Hudder
sfield, Estrasburgo, Paris, Orleães, Bourges, 
Toulouse, Reims, Antuérpia, Bruxelas, Milão, 
Budapeste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, 
Colónia, Zurique, Hamburgo, Donaueschin
gen, Roterdão, Amesterdão e Luxemburgo, 
incluindo festivais como Wiener Festwo
chen e Wien Modern (Viena), Agora (IRCAM 
– Paris), Printemps des Arts (Monte Carlo), 
Musica Strasbourg e Donaueschinger Musik
tage. Entre as obras interpretadas em estreia 
mundial incluíram se duas encomendas a 
Wolfgang Rihm, o concertino para piano Jetzt 
genau! de Pascal Dusapin, Le soldat inconnu de 
Georges Aperghis (uma encomenda da ECHO), 
Da capo de Peter Eötvös e a ópera Giordano 
Bruno de Francesco Filidei, apresentada no 
Porto, Estrasburgo, Reggio Emilia e Milão. Fez 
a estreia mundial da nova produção da ópera 
Quartett de Luca Francesconi, interpretada 
no Porto e em Estrasburgo, e apresentou um 
projecto cénico sobre A Viagem de Inverno de 
Schubert na reinterpretação de Hanz Zender 
– ambos com encenação de Nuno Carinhas. 

Em 2016 juntou se à banda de rock Mão Morta 
para um programa com arranjos originais de 
Telmo Marques sobre o repertório do colectivo 
bracarense. O projecto Ring Saga, com música 
de Richard Wagner adaptada por Jonathan 
Dove e Graham Vick, levou o Remix Ensem
ble em digressão por grandes palcos euro
peus. Em 2017 fez as estreias em Portugal de 
Theseus Game de Harrison Birtwistle e Stabat 
Mater Dolorosa de James Dillon, apresentando 
ainda o Concerto para violino de Ligeti com 
Ilya Gringolts.

Na temporada de 2018, o Remix Ensemble 
apresenta uma retrospectiva da obra de Georg 
Friedrich Haas que se inicia com in vain e inclui 
a estreia mundial de uma nova encomenda. 
Interpreta Anton Webern ao lado da soprano 
Christina Daletska, Thomas Larcher com o 
barítono Benjamin Appl e música de Wolfgang 
Mitterer para um clássico do cinema expressio
nista: O Gabinete do Doutor Caligari de Robert 
Wiene, encomenda em parceria com a Philhar
monie do Luxemburgo. Regressa à Elbphilhar
monie de Hamburgo, ao deSingel de Antuérpia 
e à Philharmonie de Colónia, apresentando se 
nesta última ao lado do pianista Andreas Staier.

O Remix tem quinze discos editados com 
obras de Pauset, Azguime, Côrte Real, Peixi
nho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, Bernhard 
Lang, Pinho Vargas, Mitterer, Karin Rehnqvist, 
Dusapin, Francesconi, Unsuk Chin, Schöllhorn 
e Aperghis. A prestigiada revista londrina de 
crítica musical Gramophone incluiu o CD com 
gravações de obras de Pascal Dusapin, pelo 
Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música, na restrita listagem de 
Escolha dos Críticos do Ano 2013. 
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Coro Casa da Música
Paul Hillier maestro titular
 
Desde a sua fundação em 2009, o Coro Casa 
da Música foi dirigido pelos maestros Simon 
Carrington, Nicolas Fink, Antonio Florio, Robin 
Gritton, Andrew Parrott, Marco Mencoboni, 
Kaspars Putniņš, Gregory Rose, James Wood, 
Douglas Boyd, Martin André, Baldur Brönni
mann, Laurence Cummings, Olari Elts, Leopold 
Hager, Michail Jurowski, Christoph König, Peter 
Rundel, Vassily Sinaisky e Takuo Yuasa, para 
além do seu maestro titular, Paul Hillier. Ecléc
tico no seu repertório, o Coro é constituído por 
uma formação regular de 18 cantores, a qual 
se alarga a formação média ou sinfónica em 
função dos programas apresentados.

Colaborou com os agrupamentos instru
mentais da Casa da Música na interpretação 
de obras como Missa em Dó menor e Requiem 
de Mozart, O Cântico Eterno de Janáček, 
Sinfonia Coral e Missa Solemnis de Beetho
ven, Requiem Alemão de Brahms, 3ª Sinfo
nia de Mahler, Messias de Händel, Te Deum de 
Charpentier, Oratória de Natal, Magnificat e 
Cantatas de Bach, História de Natal de Schütz, 
Requiem de Verdi, A Criação de Haydn, Missa 
para o Santíssimo Natal de Alessandro Scarla
tti, grandes obras corais sinfónicas de Proko
fieff e Chostakovitch e Requiem de Schnittke.

A música portuguesa tem sido um dos focos 
de atenção do Coro, com programas dedicados 
ao período de ouro da polifonia renascentista, 
a Lopes Graça ou a obras corais sinfónicas 
como o Requiem à memória de Camões de 
Bomtempo e o Te Deum de António Teixeira. As 
criações dos séculos XX e XXI têm também um 
peso importante no seu repertório, que incluiu 
a estreia nacional do Stabat Mater de James 
Dillon e do Moth Requiem de Harrison Birtwistle, 

além de obras de Lachenmann, Schoenberg, 
Stockhausen, Gubaidulina ou Cage.

Na temporada de 2018, o Coro apresenta 
obras primas da história da música junto 
dos agrupamentos instrumentais da Casa 
da Música, entre as quais Gurre ‑Lieder de 
Schoenberg, Te Deum de Bruckner, As Esta‑
ções de Haydn, Missa em Si menor de Bach, 
Cantatas de Webern ou Sinfonia Ressurreição 
de Mahler. Os programas a cappella oferecem 
um panorama muito alargado da melhor música 
coral, desde a escola franco flamenga do século 
XV a Arvö Part, passando por obras sacras do 
Barroco italiano e música francesa de inspira
ção impressionista.

O Coro Casa da Música faz digressões regu
lares, tendo actuado no Festival de Música 
Antiga de Úbeda y Baeza (Espanha), no Festi
val Laus Polyphoniae em Antuérpia, no Festi
val Handel de Londres, no Festival de Música 
Contemporânea de Huddersfield, no Festival 
Tenso Days em Marselha, nos Concertos de 
Natal de Ourense e em várias salas portuguesas.
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Violinos I
José Pereira
Ariana Dantas
Inês Vilarinho1

Margarida Queirós1

Tiago Moreira1

Inês Alves2

José Pedro Rocha2

Mariana Martins2

Ana Patrícia Tavares2

Hugo Oliveira2

Violino II
Francesco Vulcano
Ana Luísa Carvalho1

Luís Tonicher1

Maria Inês Ferreira1

Maria Laranjo1

Luísa Sousa2

Joana Monteiro2

Carina Fonseca2

Viola
Trevor McTait
Bárbara Ferreira1

Márcia Marques1

Alexandre Aguiar1

Maria Almeida1

Mariana Morais1

Violoncelo
Oliver Parr
Lauro Lira Lopes1

Fabio Pinto1

José Tiago1

Teresa Soares1

Beatriz Figueiredo2

Contrabaixo
António A. Aguiar
Daniel Aires1

Margarida Penha1

Flauta
Stephanie Wagner
Mariana Portovedo1

Oboé
José Fernando Silva
Joel Vaz

Clarinete
Victor J. Pereira
Ricardo Alves

Fagote
Roberto Erculiani
Adriana Gonçalves1

Trompa I
Nuno Vaz
Nuno Nogueira1

Trompa II
Rui Godinho1

Trompa III
Carlos Eduardo Pinho1

Stéphanie A. Varela1

Trompete
Ales Klancar
Ivo Costa1

Tiago Peixoto1

Trombone
Ricardo Pereira
Leonardo Fernandes1

Tuba
Adélio Carneiro

Percussão/Tímpanos
Mário Teixeira
Manuel Campos
Ângelo Durães3

Joaquim Osório3

Pedro Cipriano3

Órgão
Jonathan Ayerst

Harpa
Carla Bos

Sopranos
Ângela Alves
Eva Braga Simões
Joana Pereira
Leonor Melo
Rita Venda
Ana A. Almeida1

Constança Branco1

Teresa Queirós1

Federica Miranda1

Raquel Mendes1

Maria Mendes1

Leonor Rovisco1

Isabel Araújo1

Contraltos
Brígida Silva
Iris Oja
Joana Guimarães
Joana Valente
Inês Pereira1

Dalila Teixeira1

Patrícia Silveira1

Rafaela Monteiro1

Vera Morais1

Joana Alhau1

Tenores 
Almeno Gonçalves
André Lacerda
Luís Toscano
Vítor Sousa
Gustavo Queirós1

Miguel Reis1

Agnelo Marinho1

Tiago Candal1

Thyago Galvão1

Simão Silva1

Baixos
João Barros Silva
Luís Duarte
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes
Pedro Guedes Marques
Tomé Azevedo
José Gabriel Teixeira1

Tiago Santos1

Maestrina 
co ‑repetidora
Iris Oja

Maestrina 
co ‑repetidora 
ESMAE
Barbara Francke

Pianista co‑repetidor
Luís Duarte

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

1  Estagiários Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo – IPP.

2 Estagiários Escola Profissional de Música de Espinho.
3 Estagiários Universidade de Aveiro.
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