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Ludwig van Beethoven
Abertura Leonora n.º 1, op. 138 (1807; c.10min)

Romance n.º 1 para violino e orquestra, em Sol maior, op. 40 (1800 ‑01; c.7min)

Sinfonia n.º 5 em Dó menor, op. 67 (1808; c.32min)
1. Allegro con brio
2. Andante con moto
3. Allegro –
4. Allegro

Concerto sem intervalo.



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Joseph Swensen 
sobre o programa.

 https://vimeo.com/260990262

Os músicos voaram na TAP AIR Portugal,
a companhia aérea da Casa da Música.
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Ludwig van Beethoven
BONA, 16 DE DEZEMBRO DE 1770

VIENA, 26 DE MARÇO DE 1827

Um programa beethoveniano é a proposta 
deste concerto, e não podia ser mais adequada 
a conjugação de obras a ouvir, tendo como 
clímax aquela que se pode considerar a mais 
idiomática sinfonia de Beethoven, a Quinta, na 
qual reside a afirmação plena da identidade, da 
linguagem, do arrojo e da determinação estilís
tica do génio superlativo de Bona.

Beethoven representa mais do que o com
positor excepcional que conhecemos, aquele 
que engrandeceu a arte clássica do século XVIII 
até à sua transformação em algo novo, o Roman
tismo: representa também o Novo Tempo, a 
concepção da Arte dirigida à Humanidade, ao 
Homem pós Revolução Francesa. Representa 
o espírito liberal da nova sociedade burguesa 
que emerge na Europa, o artista com Ideal, com 
princípios humanitários e pensamento próprio, 
que não hesita em os projectar na sua música 
como afirmação ideológica.

Apesar da luta permanente para cons
truir o seu legado, do seu sofrimento com a 
surdez precoce e uma vida pessoal solitária, 
Beethoven foi em vida o músico mais célebre 
da Europa. O reconhecimento entre os seus 
pares e pelo público nunca lhe foi negado.

A história da Abertura Leonora n.º 1 é, no 
entanto, atribulada. A abertura da única ópera 
de Beethoven, Fidélio, foi um trabalho laborioso 
que teve várias versões, conhecidas como 
Leonora n.º 1, Leonora n.º 2 e Leonora n.º 3 e, 
finalmente, Abertura Fidélio, a definitiva que 
precede a ópera. As restantes permanecem 
como obras instrumentais de concerto, todas 
diferentes, com recortes e artifícios dramáticos 

diferenciados. Esta busca pela abertura ade
quada à sua única ópera consumiu imensa 
energia e constante sentido crítico, patente não 
só nas várias versões que compôs como nos 
inúmeros estudos, rascunhos e versões preli
minares que sobreviveram até hoje. 

Fidélio foi estreada em 1805, com Leonora 
n.º 2 como abertura. A estreia não foi auspiciosa 
– o contexto não ajudou, Viena estava sob a inva
são de Napoleão, a instabilidade generalizada 
atingia músicos, cantores e público. Beethoven 
empreendeu então uma revisão considerável da 
ópera, incluindo uma nova versão da abertura. 
Entretanto, Leonora n.º 1 tinha sido posta de lado, 
nunca tinha sido ouvida nem terá sido nunca 
tocada em vida de Beethoven, que a abando
nou. Tudo indica que tenha sido composta para 
outro projecto, em 1803, tendo sido recupe
rada por Mendelssohn em 1836, que a fez ouvir, 
provavelmente pela primeira vez, num festival 
em Düsseldorf. Fanny Mendelssohn, sua irmã, 
ficou muito impressionada com o fino recorte do 
seu charme, não compreendendo o abandono 
por Beethoven. É a mais curta das três, reflecte 
uma escrita depurada, que integra a evocação 
do ambiente sombrio do cárcere que aprisiona 
Fidélio na introdução lenta, uma irrupção dramá
tica como desenvolvimento e um final triunfal. 
Tem o seu espaço próprio como peça indepen
dente de concerto, sendo que, a partir de 1800 
(muito graças a Beethoven), as aberturas ganha
ram o estatuto de género independente com 
valor performativo próprio. 

O Romance n.º 1 para violino e orques-
tra, em Sol maior, op. 40, é um exemplo da 
escrita classicista beethoveniana, tendo sido 
composto entre o final de 1800 e o início de 
1801. O ambiente evocativo e sonhador lança 
a ponte para o novo século, o século do grande 
romantismo que se desenha já nas gran
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des linhas melódicas do violino solista. Em 
forma rondó, com dois temas (ABACA e 
coda), cada tema é apresentado pelo solista 
e depois repetido pela orquestra. A simplici
dade da forma contribui para a transparên
cia e a clareza da melodia, de grande beleza e 
nobreza. Beethoven transcreve esta obra mais 
tarde para violino e piano, permitindo assim a 
sua grande divulgação.

O profundo simbolismo das quatro notas iniciais 
da Quinta Sinfonia de Beethoven marcou, 
desde o início, a relação dos ouvintes com 
aquela que se afirmou como a mais emblemá
tica obra orquestral de toda a música ocidental.

“Assim bate à porta o Destino”. Segundo 
Schindler, terá sido Beethoven a proferir esta 
frase, criando para sempre a associação fata
lista ao famoso pequeno motivo inicial da sinfo
nia. O poder desta sequência de três notas 
iguais curtas e uma 3ª descendente longa atra
vessou séculos, culturas, metáforas e criou a 
sua própria imagética simbólica. 

As forças militares dos Aliados na II Guerra 
Mundial e a BBC adoptaram estas quatro notas, 
correspondentes à letra V do Código Morse 
(ponto ponto ponto traço), como símbolo do 
V de vitória, tal a conotação emblemática deste 
motivo como força aglutinadora para a união no 
esforço colectivo para o triunfo do Ocidente. 
O mundo encontrou nesta obra uma energia 
espiritual tremenda, que dispensa profeta ou 
intérprete. A sua capacidade arrebatadora de 
elevar o Homem para além da sua dimensão 
mediana e de o projectar na superação de si 
próprio fazem da 5ª Sinfonia um caso paradig
mático de apropriação colectiva de uma obra 
de arte e da sua transformação em património 
de todos e de cada um, como poucas outras 
peças de arte conseguiram almejar. 

A Quinta Sinfonia, mais do que as sinfonias 
programáticas como a Terceira (Eróica) ou a 
Sexta (Pastoral) ou mesmo a Nona, surge como 
uma narrativa em grande escala. Neste sentido, 
é como se uma personagem heróica percor
resse os quatro andamentos em luta com o seu 
universo interior, numa progressão de emoções 
catalisadoras que se inicia desde a abertura 
dramática em Dó menor até à coda triunfante 
em Dó maior do final.

Mas nem sempre foi assim. Beethoven 
escreveu a Quinta Sinfonia ao longo de quatro 
anos, a partir do início de 1804, naquele que 
seria um dos períodos mais fecundos da sua 
vida, de cujo trabalho resultaram as Sinfo
nias n.os 4 e 6, o Concerto para piano n.º 4, o 
Concerto para violino, a Missa em Dó, três 
Quartetos “Razumovsky”, as primeiras duas 
versões de Fidélio e muitas outras obras.

 A sua estreia a 22 de Dezembro de 1808, 
no Theater an der Wien, em Viena, ocorreu em 
circunstâncias pouco adequadas à sua plena 
fruição. O concerto, extraordinário pela dimen
são – embora fosse habitual na época – e pela 
riqueza de obras primas em estreia, incluiu a 
Quinta e a Sexta Sinfonia, ambas em primeira 
audição pública, o Concerto n.º 4 para piano e 
orquestra, excertos da Missa em Dó, improvi
sações ao piano por Beethoven e outra estreia, 
a Fantasia Coral para orquestra, piano e coro. 
Um luxo, mas extremamente longo, numa sala 
gelada e para um público pouco preparado para 
tantas obras de excepção.

Dedicada ao Príncipe Lobkowitz e ao Conde 
Razumovsky, a Quinta Sinfonia era extrema
mente moderna para a época e de difícil assimi
lação pelo público. Apesar disso, gradualmente, 
vai ganhando adeptos. O poeta e compositor 
E. T. A. Hoffmann foi um dos seus mais fervoro
sos defensores. Logo em 1810, declara a Quinta 
Sinfonia enquanto revelação de Beethoven como 
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o Mestre supremo do Romantismo na música e 
aquele que tinha compreendido a essência da 
arte musical do modo mais profundo: “como 
esta magnífica composição leva o ouvinte conti
nuamente a ascender ao clímax fantástico do 
infinito” (…); “o sopro humano perseguido por 
pressentimentos monstruosos e poderes destru
tivos parece suspirar por ar (…) e rapidamente 
surge uma figura gentil que irradia e ilumina as 
profundidades da noite terrífica”.

A recensão de E. T. A. Hoffmann sobre 
Beethoven, em 1810, foi decisiva para o alarga
mento à música do conceito estético literário 
Romantismo, com Beethoven na esteira desse 
movimento onde predomina a expressão do eu, 
o subjectivismo e a emoção, fazendo se sentir 
globalmente em todas as formas de exterioriza
ção da comunicação musical.

O primeiro andamento, Allegro con brio, 
apresenta as características idiomáticas de 
Beethoven: construção de intensidade emotiva, 
suspense, uma coda brilhante e mistério, que 
mantém sob tensão permanente até ao final. 
O primeiro tema, todo elaborado a partir do 
motivo inicial que marca não só o andamento, 
mas toda a sinfonia, é seguido de um segundo 
tema anunciado pelas trompas, de carácter 
melodioso, ouvido depois nas cordas e repe
tido nas madeiras. O desenvolvimento revisita o 
material temático dos dois temas principais e o 
andamento termina com uma longa coda final.

O lirismo do segundo andamento – Andante 
con moto – contrasta com o dramatismo inicial 
e transporta nos para um ambiente tranquilo 
e doce na voz das violas e dos violoncelos, 
com os contrabaixos em pizzicato. Segue
se um segundo tema, marcial, apresentado 
em seguida por clarinetes, fagotes, primei
ros e segundos violinos. Após uma série de 
variações, surge o terceiro e curto tema, nas 
madeiras, baseado no motivo inicial do primeiro 

tema. Uma reapresentação do primeiro tema 
conduz nos à coda.

Beethoven combina o terceiro e o quarto 
andamento numa sequência sem interrupção, 
constituindo uma força poderosa de constru
ção formal e de técnica de escrita. O Scherzo 
e Trio, típico terceiro andamento beethove
niano em substituição do Minueto e Trio clas
sicista, de grande dificuldade de execução, 
começa com um tema arpejado ascendente, 
fazendo ouvir em contraste o tema do Destino, 
desenvolve se em estilo fugatto e regressa a 
um pianissimo sob tensão duma pedal longa 
(que repete insistentemente a mesma nota) até 
explodir num crescendo enorme directo para 
o quarto andamento – Allegro. Este inclui três 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1803),

PINTURA DE CHRISTIAN HORNEMANN
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trombones, contrafagote e piccolo, juntos pela 
primeira vez numa obra orquestral.

O final é em forma sonata, como o primeiro 
andamento, e no seu 2º tema regressa nova
mente o motivo das quatro notas. Termina com 
uma coda triunfante e afirmativa, que continua 
a impressionar nos, dois séculos depois, pela 
sua força anímica, pela clareza temperamental, 
pela grandeza e a eloquência com que afirma 
o seu carácter positivista.

A grandeza épica desta música tem um 
apelo irresistível e convoca em todos o melhor 
que temos em nós, como se nos garantisse a 
capacidade interior de nos suplantarmos e a 
certeza inequívoca no triunfo. Talvez por isso, 
esta Quinta Sinfonia tem um lugar de abso
luta excepção entre todas as grandes obras 
orquestrais do Ocidente. 

GABRIELA CANAVILHAS, 2018
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Joseph Swensen 
direcção musical e violino

Joseph Swensen é Director Artístico da NFM 
Leopoldinum Orchestra (Wrocław), Maestro 
Emérito da Orquestra de Câmara Escocesa, 
Maestro Convidado Principal da Orquesta 
Ciudad de Granada e Parceiro Artístico da 
Northwest Sinfonietta (EUA). Divide o seu tempo 
entre a direcção de orquestra e o violino. Ensina 
direcção, violino e música de câmara no Conser
vatório Real da Escócia. Foi Maestro Convidado 
Principal e Consultor Artístico da Orquestra de 
Câmara de Paris (2009 2012), e Maestro Princi
pal da Orquestra de Câmara da Escócia (1996
2005) e da Ópera de Malmö (2005 2011).

Conhecido por estabelecer relações sóli
das com orquestras, nesta temporada Swensen 
colabora com as formações que lhe são mais 
próximas: a Orquestra Nacional do Capitólio de 
Toulouse, a Orquestra de Câmara Escocesa, a 
Orquesta Ciudad de Granada, a Sinfónica do 
Porto Casa da Música e a Northwest Sinfo
nietta. Regressa ainda à Orquestra Nacio
nal de Gales/BBC. Para além de dirigir obras 
fundamentais do repertório romântico, na sua 
primeira temporada como Director Artístico da 
NFM Leopoldinum Orchestra concebeu progra
mas inovadores combinando obras clássicas 
e contemporâneas – Mozart/Berg, ou C. P. E. 
Bach/Pärt/Larcher – e interpretando polacos 
como Lutosławski, Penderecki e Gorécki. 

Durante os nove anos em que trabalhou 
com a Orquestra de Câmara Escocesa, realizou 
com esta várias digressões aos EUA, à Europa 
e ao Extremo Oriente, tendo actuado no Mostly 
Mozart Festival em Nova Iorque, nos Festivais 
de Tanglewood e Ravinia, nos BBC Proms, no 
Barbican e no Concertgebouw de Amesterdão. 
Com a Orquestra de Câmara de Paris, partici

pou no Festival da Radio France em Montpe
llier e no festival La Folle Journée de Nantes e 
Tóquio. Dirigiu aclamadas produções de ópera 
enquanto Maestro Titular da Ópera de Malmö, 
na Suécia, entre as quais Macbeth, Vanessa, 
Diálogos de Carmelitas e La Fanciulla del West.

Antes de se iniciar como maestro em 
meados dos anos 90, Swensen desenvol
veu uma bem sucedida carreira de violinista, 
tocando como solista junto das orquestras e 
dos maestros mais prestigiados do mundo. 
Como artista exclusivo BMG Classics, gravou 
os Concertos para violino de Beethoven (com 
André Prévin e a Royal Philharmonic) e de Sibe
lius (com Jukka Pekka Saraste e a Sinfónica da 
Rádio Finlandesa).

O seu grande interesse pela arte de tocar e 
dirigir em simultâneo leva o a estender o reper
tório para lá do período Clássico, interpretando 
concertos para violino de compositores como 
Brahms, Barber e Prokofieff. Com a Orques
tra de Câmara Escocesa, gravou uma série de 
Concertos para violino de Brahms, Mendels
sohn e Prokofieff (2º), para a Linn Records. 
Com a Orquestra de Câmara de Paris, criou 
a primeira Paris Play Direct Academy (2011).

Como compositor, destacam se as suas 
obras Mantram (1998) para orquestra de 
cordas, Latif (1999) para violoncelo e ensem
ble de câmara, Shizue (2001) para shakuhachi 
e orquestra e The Fire and the Rose (2008) para 
trompa e orquestra. A sua Sinfonia em Si (2007), 
orquestração da versão de 1854 do Trio op. 8 
de Brahms, foi editada pela Signum Records.

Joseph e Victoria Swensen promovem 
workshops e residências de música de câmara, 
direcção e instrumento na sua quinta em 
Vermont (SwensenMusicHouse.com). Ameri
cano com ascendência norueguesa e japonesa, 
Joseph Swensen nasceu em Hoboken, Nova 
Jérsia, e cresceu em Harlem, Nova Iorque.
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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*
Ianina Khmelik
Evandra Gonçalves
Emília Vanguelova
Maria Kagan
José Despujols
Roumiana Badeva
Vladimir Grinman
Vadim Feldblioum
Andras Burai
Diogo Coelho*
Pedro Carvalho*
Agostinha Jacinto*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Domingos Lopes
Paul Almond
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Jorman Hernandez*
Flávia Marques*

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

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Sharon Kinder
Gisela Neves
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Hrant Yeranosyan
Aaron Choi

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Nadia Choi
Altino Carvalho
Nelson Fernandes*

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Tamás Bartók
Luciano Cruz*

Clarinete
Luís Silva
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Luís Duarte Moreira*
Eddy Tauber
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro

Trompete
Sérgio Pacheco 
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Tiago Noites*

Tímpanos
Jean François Lézé

*instrumentistas convidados



20 Abr Sex · 21:00 Sala Suggia
Cantatas de Webern
MÚSICA & REVOLUÇÃO

1ª Parte

Remix Ensemble &
Coro Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 

Christina Daletska soprano

2ª Parte

Orquestra Sinfónica &
Coro Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Christina Daletska soprano

Ivan Ludlow barítono

Obras de Anton Webern

Obras raramente apresentadas em concerto, 
as duas cantatas de Webern foram compos
tas em plena II Guerra Mundial, numa Áustria 
ainda ocupada pelo exército nazi, e são mani
festamente religiosas, celebrando o amor a 
Deus e à sua criação apesar de terem sido 
escritas em ambiente de conflito apocalíp
tico. Resultam da colaboração que o compo
sitor desenvolveu nos seus últimos anos com 
a poetisa Hildegard Jone, autora também do 
texto de Das Augenlicht e uma das suas princi
pais parcerias artísticas. Neste concerto duplo, 
em que os agrupamentos residentes da Casa 
da Música apresentam a totalidade das obras 
de Webern para coro e conjuntos instrumen
tais, são ainda interpretadas as Seis peças para 
orquestra, op.6, uma obra prédodecafónica 
que descreve episódios ligados à morte da mãe 
do compositor.

07 Abr Sáb · 18:00 Sala Suggia
O Génio no Século XXI

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

17:15 Cibermúsica 

Palestra préconcerto por Daniel Moreira

Philippe Manoury/Claude Debussy Rêve  

(da Primeira Suite para orquestra)

Unsuk Chin Mannequin 

-

Magnus Lindberg Concerto para orquestra

Unsuk Chin e Magnus Lindberg são composito
res multipremiados com uma relação especial 
com a Casa da Música, onde foram Compo
sitores em Residência. Mannequin, a primeira 
incursão da compositora sul coreana no uni
verso da dança, é uma homenagem aos gran
des bailarinos que fazem o impossível parecer 
possível. O finlandês Magnus Lindberg é um 
dos compositores contemporâneos mais inter
pretados em todo o mundo, e o seu Concerto 
para orquestra explora com enorme mestria o 
potencial expressivo da orquestra. Um Debussy 
antes de Debussy – é assim que nos soa o autor 
de uma obra descoberta há poucos anos. A 
orquestração de Philippe Manoury prenuncia 
a sonoridade mais tardia deste ícone do impres
sionismo musical. 

06 Sex · 18:30 Cibermúsica

Conversa com os compositores

Magnus Lindberg e Unsuk Chin

Moderação de Baldur Brönnimann



21 Abr Sáb · 18:00 Sala Suggia
Canções e Variações
MÚSICA & REVOLUÇÃO

1ª Parte

Remix Ensemble 
Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 

Christina Daletska soprano

2ª Parte

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Obras de Anton Webern

Mais de metade da produção musical de 
Webern são canções, escritas ao longo de 
grande parte da sua vida criativa. A aclamada 
soprano ucraniana Christina Daletska inter
preta neste concerto dois conjuntos de canções 
que são exemplares da linguagem que o com
positor vienense desenvolveu durante e após 
o período em que estudou com Schoenberg – 
melodias expressivas e atonais, suportadas por 
orquestrações imaginativas desenhando uma 
estética que fez ressoar a sua influência através 
de muitos dos compositores mais relevantes do 
século XX. Miniaturas que, tal como as Cinco 
peças para orquestra, se tornaram paradig
máticas na música de Webern – “um romance 
num único gesto, júbilo num único suspiro”, nas 
palavras de Schoenberg. A segunda parte deste 
concerto dá nos a ouvir uma outra dimensão 
criativa do compositor: as obras mais extensas 
de um criador de objectos compactos e profun
dos, onde se incluem as Variações para orques‑
tra op.30, a famosa Passacaglia e o idílio para 
orquestra Im Sommerwind.

22 Abr Dom · 18:00 Sala 2
Arditti Quartet
MÚSICA & REVOLUÇÃO

Irvine Arditti violino

Ashot Sarkissjan violino

Ralf Ehlers viola

Lucas Fels violoncelo

Anton Webern Langsamer Satz; Trio, op.20; 

Quarteto, op.28; 5 Peças, op.5; Bagatelas, op.9

As obras para trio e quarteto de cordas de 
Webern atravessam vários dos seus períodos 
criativos, desde os reflexos do Romantismo tar
dio à intensidade do Expressionismo e ao refi
namento do dodecafonismo. A sensibilidade de 
articulação e de colorido na música do compo
sitor de Viena deixam transparecer um artista 
emotivo e apaixonado, com um fascínio pela 
natureza e bem distante da frieza que muitas 
vezes se associa às técnicas de composição 
altamente teorizadas que nasceram a par
tir do seu exemplo. Na interpretação do repu
tadíssimo Arditti Quartet, quarteto de cordas 
preferido de uma longa lista de figuras chave 
da composição moderna, toda esta sensibili
dade virá ao de cima num recital integralmente 
dedicado a uma das figuras mais influentes da 
música do século XX.
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