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1ª PARTE (c.45min)

Franz Joseph Haydn 
Sonata (Divertimento) n.º 32, op. 53 n.º 4, em Sol menor (Hob. XVI:44) (c.1771‑73)

1. Moderato
2. Allegretto 

Sonata (Divertimento) n.º 47, op. 14 n.º 6, em Si menor (Hob. XVI:32) (c.1774‑76)
1. Allegro moderato
2. Menuet
3. Finale: Presto 

Sonata n.º 49, op. 30 n.º 2, em Dó sustenido menor (Hob. XVI:36) (1770‑75)
1. Moderato
2. Scherzando: Allegro con brio
3. Menuet: Moderato

2ª PARTE (c.42min)

Franz Schubert 
Quatro Impromptus, op. post. 142 (D. 935) (1827)

1. Allegro moderato
2. Allegretto 
3. Andante
4. Allegro scherzando 
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Joseph Haydn
ROHRAU (ÁUSTRIA), 31 DE MARÇO DE 1732

VIENA, 31 DE MAIO DE 1809

Preenche este programa uma série de obras 
sem dúvida capitais para o repertório pianís‑
tico. Representativas de duas épocas cada dia 
que passa mais longe de nós, continuam a exer‑
cer um encanto perturbador. Joseph Haydn e 
Franz Schubert contam ‑se entre os composi‑
tores que respeitamos por terem sido capazes 
de estabelecer um raro equilíbrio entre unidade 
e variedade, criadores de um discurso musical 
solidamente construído, coerente, que avança 
de forma imparável e que nos maravilha pelos 
achados sonoros e expressivos que também 
apresenta. Assim, temos, nesta primeira 
parte, a oportunidade de escutar três sona‑
tas de Haydn. Compositor de génio, intérprete 
de talento e possuidor de uma personalidade 
laboriosa, marcada ainda pela inteligência, a 
bonomia e o humor, é uma figura fundamental 
para a história da música ocidental.

Depois de várias experiências musicais de 
carácter profissional, entre as quais se conta o 
seu encontro com Nicola Porpora, com quem 
estudou composição, Haydn entrou, em 1761, 
ao serviço do príncipe Paul Anton Esterházy, 
pertencente a uma das famílias mais ricas e 
influentes da nobreza húngara. Este faleceu 
um ano depois, mas o seu herdeiro, Nicolaus, 
que era um grande melómano, manteve Haydn 
ao seu serviço até morrer, em 1790. Nesse 
ano, o seu sucessor dissolveu a orquestra 
que até então tinha sido financiada pela famí‑
lia e Haydn foi igualmente despedido. Na sua 
primeira biografia, publicada em 1810, Haydn 
evocou com modéstia esta longa fase da sua 
vida em que esteve ao serviço dos Esterházy: 
“O meu príncipe estava satisfeito com o meu 

trabalho, eu recebia a sua aprovação; podia, 
como maestro de uma orquestra, fazer expe‑
riências, observar o que, do ponto de vista 
musical, aumentava o efeito e o que o dimi‑
nuía, testando, adicionando, cortando e assu‑
mindo riscos. Estava isolado do mundo, não 
havia ninguém por perto para me confundir ou 
para me distrair do meu caminho, fui então obri‑
gado a ser original”. 

Entre 1761 e 1766, Haydn ocupou o lugar de 
Vice ‑Mestre de Capela. Nesse ano, passou a ser 
Mestre de Capela, como consequência do fale‑
cimento do músico que, até então e desde 1728, 
ocupava o lugar. Nessa data, as suas responsa‑
bilidades aumentaram de forma considerável, o 
que se confirma na expansão do seu catálogo 
para os géneros ligados ao teatro e aos ofícios 
religiosos. Conforme as datações mais recen‑
tes, foi também por volta de 1766 que começou 

PINTURA DE THOMAS HARDY (1791)
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a interessar ‑se pelo género da sonata para 
instrumento de tecla – primeiro para cravo e, 
a partir de fins da década de 70, também para 
pianoforte. Um compositor hoje esquecido, 
Georg Christoph Wagenseil, proporcionou‑
‑lhe, nas décadas de 50 e 60, o modelo para 
o género. Também Carl Philipp Emanuel Bach 
tem sido apontado entre as influências que se 
revelam nas suas primeiras sonatas.

Antes de assumir a responsabilidade de 
toda a música do príncipe Esterházy como 
Kapellmeister em 1766, Haydn esteve sobre‑
tudo ligado à música instrumental; isto é, era 
responsável por criar música para ser reali‑
zada de forma exclusiva nos salões privados 
do seu patrono sempre que ele o solicitasse. 
Isto explica que a maior parte das obras deste 
primeiro período fossem sinfonias, o género 
instrumental que, nesse momento, melhor 
se identificava como objecto sonoro de luxo, 
dado que o seu sucesso dependia da excelên‑
cia de um conjunto mais ou menos numeroso, 
e portanto muito caro, de músicos. As sonatas 
para cravo e para pianoforte, apesar de serem 
igualmente um género instrumental, perten‑
cem, porém, a uma esfera diferente, ligada ao 
ensino e às mulheres amadoras de música.

As três sonatas que preenchem a primeira 
parte do recital de hoje foram escritas ao longo 
da década de 70. Entre 1766 e 1780, Haydn 
escreveu mais de três dezenas de peças neste 
género, das quais mais de metade chegou a ser 
publicada. Assim, a Sonata n.º 47 teve uma 
edição ‘pirata’ em Berlim, e a n.º 49 faz parte 
das primeiras obras que saíram de forma 
autorizada na casa Artaria de Viena, pelo que 
– seguindo a classificação de Laszló Somfai – 
podem ser consideradas parte do grupo das 
“sonatas para o público”. A n.º 32, que abre 
este recital, faz parte daquela que o mesmo 

musicólogo considera uma fase de prova e 
de exploração no género. As Sonatas n.os 32 
e 47 foram originalmente escritas para cravo, 
mas a n.º 49 já foi concebida tendo em mente 
o pianoforte.

Do ponto de vista do estilo, a Sonata n.º 32 
apresenta características que têm sido habi‑
tualmente relacionadas com o chamado 
Empfindsamer Stil ou “estilo sensível”. Assim, 
a clareza retórica da peça e o seu interesse 
dependem, em grande medida, da “sensibili‑
dade” do intérprete e da sua capacidade para 
mostrar, com naturalidade, aparente impro‑
visação e eloquência, as sucessivas sequên‑
cias motívicas. Destaca ‑se, ainda, a riqueza 
da textura, conseguida através da flexível 
figuração, mas também mediante o contra‑
ponto. Repare ‑se, por exemplo, na secção 
de desenvolvimento do primeiro andamento. 
É, ainda, irresistível a elegância do segundo 
andamento, um minueto. A Sonata n.º 47 é 
– sempre segundo Somfai – um exemplo da 
sonata escrita em estilo “dilettante”. Relativa‑
mente à n.º 32, apresenta a novidade do Presto 
final, que requer um notável virtuosismo e tem 
uma marcada componente rítmica. A Sonata 
n.º 47 é, de facto, a mais difícil das seis que 
fazem parte da série à qual pertence.

Finalmente, a Sonata n.º 49 amplia esta 
faceta virtuosística – até ao ponto de ser consi‑
derada, na classificação de Somfai, como 
“sonata dilettante em estilo de concerto”. O 
facto de ter sido dedicada a duas irmãs – junta‑
mente com as cinco restantes que fazem parte 
do op. 30, publicado em 1780 pela Artaria – 
reforça a ideia atrás mencionada deste género 
de música estar vinculado ao público feminino. 
As irmãs Caterina e Marianna von Auenbrugger 
eram possuidoras, segundo o próprio Haydn, 
de uma musicalidade equivalente à dos gran‑
des mestres. 
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Deverá, talvez, assinalar ‑se que amado‑
rismo ou diletantismo, nos séculos XVIII e XIX, 
não se referiam necessariamente a um nível 
inferior de proficiência técnica ou artística, mas 
ao facto de o amador ou diletante não desen‑
volver uma carreira profissional no âmbito da 
música. De facto, a Sonata n.º 49 apresenta 
uma dificuldade técnica considerável. O seu 
início, com o contraste estabelecido entre o 
enérgico motivo em uníssono e o motivo meló‑
dico que vem a seguir, para além de servir de 
fundamento para todo o primeiro andamento, 
anuncia muita da música escrita posterior‑
mente para piano. Ainda, o último andamento, 
baseado numa canção popular, antecipa 
o Romantismo e particularmente muita da 
música de Schubert, pela sua sonoridade 
harmónica exótica (para a época), por assim 
dizer, e pela sua singela expressividade. Haydn 
inspirou ‑se numa canção de advento, intitulada 
“O guarda ‑nocturno”, baseada por sua vez num 
coral que data de inícios do século XVII.

Franz Schubert
VIENA, 31 DE JANEIRO DE 1797

VIENA, 19 DE NOVEMBRO DE 1828

A primeira vez que podemos documentar o 
termo impromptu para designar uma peça 
musical data de Novembro de 1817, quando foi 
utilizado na revista Allgemeine musikalische 
Zeitung, uma das mais importantes da época, 
para intitular uma peça breve para piano assi‑
nada pelo compositor boémio Jan Václav 
Voříšek (1791 ‑1825). O termo voltou a ser utili‑
zado pela editoria Machetti que, por volta de 
1820, também em Viena, publicou uma série de 
peças do mesmo compositor dando ‑lhes esse 
nome. As oito peças de Schubert que actual‑
mente conhecemos como impromptus foram 
compostos em 1827. Duas delas foram publi‑
cadas em Dezembro desse ano pela editora 
Haslinger, e consta que terá sido o editor quem 
lhes deu o nome. No entanto, em 1828, o próprio 
Schubert utilizou o termo numa carta em que 
oferecia ao editor Schott o segundo caderno dos 
seus Impromptus, o op. 142 que será escutado 
neste concerto. Mais tarde, também Chopin e 
Schumann – bem como compositores posterio‑
res como Fauré e Scriabin – adicionaram peças 
com o mesmo título aos seus catálogos.

Pode ser útil lembrar que a expressão latina 
in promptu está na origem do termo e que, origi‑
nariamente, era sinónimo de visível. A partir do 
século XVII, generalizou ‑se nos salões literários 
o uso da expressão com o significado de impro‑
viso. Em geral, dado seu carácter imediato, o 
impromptu literário não gozou de grande repu‑
tação e foi considerado um género menor. 
Não resulta, porém, estranho que se transfe‑
risse para o âmbito da música onde, de facto, 
ser um bom improvisador era um valor muito 
apreciado. É também interessante este vínculo 
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entre a literatura e o impromptu que reaparece 
pela mão do mencionado Voříšek, porque, na 
realidade, tinha titulado “éclogas” às peças que 
Machetti publicou por volta de 1820. Seguira o 
modelo do seu mestre, Václav Tomášek, um 
dos professores de piano mais importantes de 
Praga, o qual escreveu, entre 1807 e 1823, várias 
dezenas de pequenas peças para piano assim 
denominadas, sob a inspiração do imaginário 
da pastoral.

A questão é, por um lado, que a peça de 1817, 
em Si bemol maior e publicada na Allgemeine 
musikalische Zeitung, tem um carácter que se 
poderia aproximar da improvisação ou, talvez 
mais apropriadamente, de outro género da 
época: o estudo. O dito impromptu é breve, 
com uma textura contínua bastante uniforme 
de colcheias ligadas e tocadas velozmente 
em movimento paralelo ou contrário percor‑
rendo o teclado. Por outro lado, os impromp-
tus (ou éclogas) de Voříšek apresentam uma 
evidente relação com as de Tomášek, embora 
a sua linguagem musical seja mais elaborada 
e imaginativa – esses elementos mais moder‑
nos têm servido igualmente para se defender 
uma relação com o estilo musical de Schubert. 
Têm sido, por exemplo, assinalados os seguin‑
tes: as melodias amplas e tranquilas, o predo‑
mínio das terceiras e das sextas, o gosto pelas 
modulações a tonalidades remotas e, final‑
mente, a introdução de passagens, por assim 
dizer, “puramente” pianísticas, onde a sonori‑
dade do instrumento tem um protagonismo 
absoluto. Com efeito, como o termo foi utili‑
zado, com poucos anos de diferença, pelos 
editores de Voříšek e de Schubert, prevaleceu 
durante muito tempo a tese de que o primeiro 
poderia ter sido um modelo para o segundo. 
No entanto, esta tese tem sido recentemente 
posta em causa: os pontos em comum assina‑

lados são demasiado vagos para que se possa 
defender que existiu uma influência, reme‑
tendo, seguramente, para elementos sonoros 
próprios do repertório da década de 20.

Pode sugerir ‑se que a escolha do termo 
impromptu tenha obedecido sobretudo a 
critérios comerciais ou de marketing. De 
facto, o termo écloga devia lembrar ao público 
da época os poetas do século XVIII, o que não 
seria uma estratégia adequada para chegar 
a amadores ou amadoras de música mais 
jovens. A ideia da improvisação associada 
ao impromptu, pelo contrário, adicionava 
uma mensagem de espontaneidade e actua‑
lidade. Schubert utilizou ‑o na sua correspon‑
dência, no último ano de vida, num momento 
em que pretendia ampliar o seu mercado 
para fora de Viena tentando distribuir as suas 

PINTURA DE WILHELM AUGUST RIEDER (1875), 

A PARTIR DA SUA PRÓPRIA AGUARELA DE 1825.
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composições através de editoras com sede em 
cidades alemãs (a Schott, por exemplo, tinha 
sido fundada em Mainz). Acontece que todas 
elas estavam apenas interessadas nas suas 
canções e em peças fáceis para piano, mais 
vendíveis. Talvez Schubert tenha achado o 
termo impromptu mais apelativo do que ‘peça 
musical’. A manobra, porém, não foi bem ‑su‑
cedida. Assim, Schott, o editor ao qual fez a 
oferta, devolveu ‑lhe as partituras passados 
uns meses com a explicação de que a sede da 
editora em Paris não tinha encontrado corres‑
pondência entre o conteúdo musical e o título: 
longe de serem meras ‘bagatelas’ de carác‑
ter improvisado, eram demasiado difíceis de 
tocar. Com efeito, do ponto de vista formal e 
técnico, estes impromptus estão à altura das 
peças de maior envergadura escritas por Schu‑
bert. Isto escuta ‑se, por exemplo, no quarto 
impromptu, escrito em Fá menor, particular‑
mente complexo do ponto de vista rítmico e 
cujos numerosos contrastes de textura e de 
sonoridade, assim como de expressão, apre‑
sentam uma dificuldade adicional. A referên‑
cia ao universo das danças populares parece 
bastante evidente e constitui a base para uma 
atmosfera que oscila entre o sentido de humor 
e um certo desespero.

Os Impromptus op. 142 foram finalmente 
publicados, postumamente, em 1838. Tiveram 
um acolhimento bastante entusiástico (e mino‑
ritário) por parte de Robert Schumann, o qual 
iniciou a tradição musicológica de os conside‑
rar sob a perspectiva da forma sonata. Para 
Schubert, segundo consta na correspondência 
atrás citada, era indiferente que fossem toca‑
dos juntos ou em separado; mas, prevendo a 
primeira possibilidade, estabeleceu relações 
harmónicas entre eles, escolhendo, por exemplo, 
tonalidades comuns entre secções das sucessi‑
vas peças. Após os primeiros compassos com 

que se inicia o caderno, e que poderão fazer 
pensar numa improvisação das que se escuta‑
vam no século XIX como prelúdio a outras obras 
(sonatas, por exemplo), sucedem ‑se quatro 
secções que apresentam, de novo, particula‑
ridades próprias do ponto de vista da textura e 
da expressão – identificadas por John Daverio 
segundo o seu carácter: patético, de bravura, 
idílico e de canção ou diálogo sem palavras. 
A mesma sucessão escuta ‑se uma segunda 
vez, seguindo um plano harmónico diferente. 
O segundo impromptu apresenta um delicado 
minueto com um trio que funciona como uma 
espécie de comentário melancólico, que trans‑
forma por completo, do ponto de vista emocio‑
nal, o tema inicial na sua reexposição. Schumann 
censurou duramente o tema e as variações que 
constituem o terceiro impromptu, afirmando 
que tinham tão pouco interesse que só podiam 
ser uma obra da primeira juventude. Curiosa‑
mente, a origem desse tema está na música de 
cena que Schubert escreveu para o melodrama 
romântico Rosamunda, princesa do Chipre, que 
tem certa ligação com o tópico da écloga – a 
princesa do título cresce como pastora, igno‑
rante da sua linhagem.

TERESA CASCUDO, 2018
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Grigory Sokolov piano

A natureza única e irrepetível da música cons‑
truída no momento é essencial para entender 
a beleza e a honestidade da arte de Sokolov. 
As suas interpretações são poéticas e singula‑
res, resultado do profundo conhecimento das 
obras. Os recitais percorrem um repertório 
vasto desde transcrições da polifonia medie‑
val, passando por obras para teclado de Byrd, 
Couperin, Rameau e Froberger, até à música 
de Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, 
Chopin, Brahms e a compositores do século XX 
como Prokofieff, Ravel, Scriabin, Rachmaninoff, 
Schoenberg e Stravinski. É reconhecido entre 
os amantes do piano como um dos maiores 
pianistas da actualidade, um artista universal‑
mente admirado pela sua visão, espontanei‑
dade fascinante e entrega total à música. 

Grigory Sokolov nasceu a 18 de Abril de 1950, 
em São Petersburgo (Leninegrado). Começou 
a estudar piano aos cinco anos e, dois anos 
depois, iniciou os estudos com Liya Zelikhman 
no conservatório local. Teve aulas com Moisey 
Khalfin no Conservatório de Leninegrado e em 
1962 deu o seu primeiro recital. O seu prodigioso 
talento foi reconhecido aos 16 anos, quando se 
tornou o mais jovem músico de sempre a rece‑
ber a Medalha de Ouro no Concurso Tchaikovski 
de Moscovo. De seguida, Emil Gilels, o presi‑
dente do concurso, começou a apoiar a sua 
carreira. Enquanto se apresentava em gran‑
des digressões nos Estados Unidos e no Japão 
nos anos 70, a sua arte foi amadurecendo. As 
gravações da era soviética adquiriram um esta‑
tuto quase mítico no Ocidente, evidenciando um 
artista singular formado na rica tradição pianís‑
tica da escola russa. Depois do colapso da União 
Soviética, começou a apresentar ‑se nos prin‑
cipais festivais e salas de concerto da Europa.

Sokolov apresentou  ‑se como concertista 
ao lado das orquestras mais prestigiadas do 
mundo, antes de passar a dedicar  ‑se exclusiva‑
mente aos recitais a solo. Faz cerca de 70 reci‑
tais por temporada, mergulhando por inteiro 
num programa único que apresenta em gran‑
des digressões europeias.

Ao contrário de muitos pianistas, Soko‑
lov interessa  ‑se verdadeiramente pelo meca‑
nismo dos instrumentos em que toca. Passa 
horas a explorar as suas características físicas 
e a colaborar com técnicos para atingir os seus 
requisitos. “São necessárias horas para enten‑
der o piano, porque cada um tem a sua perso‑
nalidade e tocamos juntos”, explica. Poupado 
na utilização do pedal de sustentação, evoca 
todos os elementos desde as mais subtis 
gradações tonais e de textura até aos mais 
ousados contrastes de som através do brilho 
e clareza da sua técnica pianística. Os críticos 
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apontam frequentemente a sua capacidade 
de articular vozes individuais em complexas 
texturas polifónicas e de lançar linhas melódi‑
cas com perfeita continuidade.

O carisma da arte de Sokolov permite  ‑lhe 
captar a atenção necessária do público para 
contemplar até a composição mais familiar sob 
novas perspectivas. Promove uma relação de 
proximidade entre o público e a música, trans‑
cendendo as exibições superficiais para reve‑
lar o profundo sentido espiritual da música. A 
arte de Sokolov reside nas bases sólidas da sua 
personalidade e na sua visão singular.

Sokolov assinou um contrato de exclu‑
sividade com a Deutsche Grammophon, 
que lançou o primeiro álbum desta parce‑
ria em Janeiro de 2015 – um recital memorá‑
vel gravado ao vivo no Festival de Salzburgo 
de 2008. O disco duplo reflecte a amplitude e 
a profundidade do seu repertório, compreen‑
dendo duas sonatas de Mozart, os 24 Prelú‑
dios op. 28 de Chopin e encores de J. S. Bach, 
Chopin, Rameau e Scriabin. Em 2016, seguiu ‑
‑se um disco com obras de Schubert (Quatro 
Impromptus, D. 899 e Três peças para piano, 
D. 946), Beethoven (Sonata “Hammerklavier”) 
e encores de Rameau e Brahms, gravadas ao 
vivo na Philharmonie de Varsóvia e no Festival 
de Salzburgo, em 2013. O terceiro álbum para 
a mesma etiqueta inclui o Concerto para piano 
em Lá maior K. 488 de Mozart e o Concerto 
para piano n.º 3 de Rachmaninoff, gravados 
no Festival de Salzburgo (2005) e nos BBC 
Proms (1995), respectivamente. Estas e outras 
gravações históricas vão ser reunidas no DVD 
A Conversation That Never Was, um docu‑
mentário de Nadia Zhdanova que revela um 
retrato de Sokolov baseado em entrevistas com 
amigos e colegas do pianista, às quais se juntam 
imagens inéditas de arquivos privados. 



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 pré‑dodecafónica 
que descreve episódios ligados à morte da mãe 
do compositor.

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.

27 Mai Dom · 18:00 Sala Suggia
Christian Zacharias
Ciclo Piano Fundação EDP

J. Haydn Sonata em Sol menor, Hob. XVI:44

J. S. Bach Suite francesa nº 5, em Sol, BWV 816

J. Haydn Sonata em Lá bemol maior, Hob. XVI:46

-

F. Schubert Sonata em Lá menor, D. 845

Antes de se tornar um dos mais apreciados 
maestros do repertório clássico a nível mun‑
dial, Christian Zacharias ganhou fama interna‑
cional como pianista. Premiado nos concursos 
de Genebra, Van Cliburn e Ravel, o pianista ale‑
mão conta com uma discografia de referên‑
cia onde constam as integrais dos Concertos 
para piano de Mozart e Beethoven e das Sona‑
tas de Mozart. No seu regresso à Casa da 
Música, interpreta Bach e Haydn, abordando 
obras ‑primas do Barroco e do Classicismo, 
bem como uma das sonatas predilectas de 
Schubert, repertório da sua especialidade. As 
obras em programa têm um pendor orquestral 
muito vincado e despertam ainda mais inte‑
resse dada a consagrada carreira de Zacha‑
rias como maestro. 
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