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Anton Bruckner
Sinfonia n.º 5 em Si bemol maior (1876/78; c.75min)

1. Adagio – Allegro
2. Adagio: Sehr langsam
3. Scherzo: Molto vivace (schnell) – Trio: Im gleichen Tempo
4. Finale: Adagio – Allegro moderato

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Vassily Sinaisky  
sobre o programa do concerto.

https://vimeo.com/289252657

Os músicos voaram na TAP AIR Portugal,
a companhia aérea da Casa da Música.
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Anton Bruckner
ANSFELDEN (ÁUSTRIA), 4 DE SETEMBRO DE 1824

VIENA, 11 DE OUTUBRO DE 1896

Bruckner, Viena e as Sinfonias

As sinfonias de Anton Bruckner constituem 
um importante marco na galeria do repertório 
sinfónico do séc. XIX, revelando um significativo 
olhar não só sobre as suas ideias e opções esté‑
ticas, mas também sobre o contexto musical 
vienense no qual viveu uma parte da sua vida.

Após a morte do seu pai, em 1837, Bruckner 
ingressa no coro do mosteiro de S. Florian, no 
qual aprofunda o seu conhecimento musical e 
de outras matérias. Ali permaneceu até 1840, 
seguindo depois para Linz, em 1841, onde efec‑
tuou a sua formação como professor, chegando 
a exercer como assistente numa escola de 
Windhaag. Foi depois colocado perto de Linz, 
aproveitando a oportunidade para aperfeiçoar 
os seus dotes de organista e sendo nomeado 
em 1851 para o cargo de organista da Catedral 
de Linz. Para além do grande talento e virtuo‑
sismo que demonstrava no órgão, Bruckner 
almejava aprofundar outras dimensões e técni‑
cas da composição musical, pelo que, a partir 
de 1855, viria a ter aulas em Viena com o reno‑
mado professor Simon Sechter e também com 
Otto Kitzler. Se do primeiro recebeu um conhe‑
cimento aprofundado e de grande densidade 
acerca do contraponto, do segundo herdou a 
mestria da orquestração e, não menos impor‑
tante, o gosto pela música de Wagner, cujas 
obras estudou afincadamente e com grande 
entusiasmo. Durante este período compôs 
várias obras que, dado o seu espírito de grande 
auto ‑exigência, consideraria como meros esbo‑
ços ou estudos, e dividiria o seu tempo entre a 
promissora Viena e a cómoda S. Florian.

Com a morte de Sechter, em 1867, Bruckner 
aceitou, ainda que com alguma reserva, o cargo 
de professor de Teoria Musical no Conserva‑
tório de Viena, estabelecendo ‑se finalmente 
naquela cidade, já com 44 anos. Em 1875 foi 
nomeado professor de música na Universidade 
de Viena, embora este homem devoto, católico, 
simples, nunca conseguisse adaptar ‑se verda‑
deiramente ao ambiente musical feroz que se 
vivia naquela cidade. Para tal contribuiu a divi‑
são exacerbada entre os defensores de Wagner 
e os apologistas da corrente da música absoluta 
preconizada por Brahms ou Hanslick. De resto, 
é importante referir que Bruckner seria um alvo 
considerável do eminente crítico musical Hans‑
lick, que usava da sua eloquência e de um humor 
refinado para criticar as obras do compositor. 
Um dos momentos marcantes neste processo 
foi a estreia da Sinfonia n.º 3, que Bruckner 
dedicou a Wagner, suscitando, por si só, todo 
um campo de animosidades que se estendeu 
da crítica aos músicos de orquestra. Para seu 
infortúnio, também o maestro esperado para 
a estreia falecera, o que levou a que o próprio 
compositor assumisse esse papel para o qual 
não tinha o necessário engenho, resultando, no 
geral, numa humilhação pública que adensaria 
a sua frágil auto ‑estima. 

Bruckner continuou, no entanto, a compor 
várias obras, incluindo sinfonias. Estas últimas, e 
como atestam os especialistas na sua obra, têm 
como referência a Sinfonia n.º 9 de Beethoven, 
inspirando‑se também na capacidade meló‑
dica de Schubert ou Wagner, aliada à mestria 
do desenvolvimento e da transformação temá‑
tica de Liszt. Por isso é possível afirmar que nas 
nove sinfonias que compôs, adicionando outras 
duas não numeradas, encontramos traços de 
um compositor conservador, mas também de 
uma abordagem radical – em linha com a tradi‑
ção e simultaneamente com a inovação estética 
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do seu tempo. O que Bruckner consegue criar 
nas suas sinfonias, para além dos aspec‑
tos mais técnicos de composição, orques‑
tração, tratamento temático, etc., é um estilo 
sinfónico próprio, um quase organismo vivo 
em pura transformação, que o liga a uma reali‑
dade metafísica que alguns apontam à sua rela‑
ção com a mais profunda devoção religiosa e 
humildade humana.

A Quinta Sinfonia 

A Sinfonia n.º 5 foi composta entre Fevereiro 
de 1875 e Maio de 1876, num período espe‑
cialmente conturbado da vida do composi‑
tor. Sempre agitado na sua insegurança como 
sinfonista e permeável às críticas e opiniões de 
amigos e críticos, Bruckner realizou várias revi‑
sões a este trabalho, sabendo ‑se que o manus‑
crito final, pronto para impressão, foi finalizado 
em final de 1878. Este constitui um caso algo 
raro na sua produção sinfónica, porquanto 
encontramos noutras sinfonias sucessivas 
versões, revisões, cortes e acrescentos, que 
resultaram, durante anos, em alguma confu‑
são na identificação da versão final ou original. 
A luz mais definitiva sobre este assunto chega‑
ria apenas nos anos 30 do séc. XX, quando o 
musicólogo austríaco Robert Haas efectuou 
edições críticas da sua obra, embora algumas 
delas sejam questionadas por outros especia‑
listas brucknerianos.

No entanto, a sinfonia em epígrafe seria 
alvo de modificações na estreia, com a omis‑
são de um considerável número de compassos 
finais e alterações significativas à orquestra‑
ção, aproximando ‑a mais do universo wagne‑
riano. É de assinalar que Bruckner foi alheio a 
tais revisões, que foram conduzidas pelo seu 
aluno Franz Schalk (1863 ‑1931), ele próprio 
fervoroso admirador da música de Richard 

Wagner e oponente da música absoluta enca‑
beçada por nomes como Brahms ou Hanslick. 
A estreia teria lugar em Graz, na Áustria, a 8 
de Abril de 1894, sem a presença de Bruckner, 
que se encontrava doente. O compositor nunca 
chegaria a ouvir a sua Sinfonia n.º 5 interpre‑
tada por uma orquestra, embora tenha ouvido 
uma apresentação pública, numa redução para 
dois pianos, por Joseph Schalk (1857 ‑1900) e 
Franz Zottmann (1858 ‑1909), a 20 de Abril de 
1887, na Bösendorfer ‑saal.

A Sinfonia foi dedicada a Karl von Stre‑
mayr, Ministro da Educação do Império Austro‑
‑Húngaro, numa época em que o próprio 
compositor, depois de uma digressão como 
organista, regressaria a Viena para lidar com 
questões legais que colocavam em questão a 
sua conduta enquanto professor num colégio 
feminino, tendo sido, no entanto, ilibado. Toda‑
via, tal processo resultou num abalo na sua 
reputação pessoal e, posteriormente, numa 
perda de rendimento que o deixaria em condi‑
ções difíceis.

No conjunto das suas sinfonias, a Quinta 
surge como um verdadeiro monumento de 
enorme dimensão e envergadura, constituindo, 
a seguir à Oitava, a sua segunda mais longa 
sinfonia. Foram vários os subtítulos atribuí‑
dos, como “Trágica” ou “Pizzicato”, ainda que 
Bruckner se tenha referido ocasionalmente a 
esta obra como “Fantástica”.

Não deixa de ser curioso que o compo‑
sitor intuísse para a obra uma dimensão no 
domínio do fantástico que parece marcar 
alguns momentos importantes desta Sinfo‑
nia. Destaca ‑se por exemplo, uma considerá‑
vel introdução (Adagio), de resto caso único no 
conjunto das suas sinfonias, que prepara um 
Allegro de grandes dimensões. Ao nível formal, 
Bruckner presta ‑se a um exercício grandioso 
de explorar a forma sonata com três temas 
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principais, ao invés dos habituais dois, marca‑
dos por personalidades distintas e por áreas 
tonais diferentes, favorecendo modulações 
pouco prováveis que contribuem para a riqueza 
harmónica da obra.

O primeiro tema surge em grande esplen‑
dor de forma majestosa, contrastando com o 
segundo tema, mais misterioso e tranquilo, de 
base cordal, que nos concede uma certa noção 
de repouso. O ímpeto e a energia regressam 
depois com um terceiro tema mais brilhante 
nas madeiras, com acompanhamento sinco‑
pado das cordas. O desenvolvimento, com 
maior atenção para o primeiro tema, é inter‑
rompido duas vezes por citações do Adagio 
inicial, seguindo ‑se uma original reexposição 
que, por sua vez, antecede a coda final deci‑
dida e vigorosa.

O segundo andamento, Adagio , surge com 
um pizzicato nas cordas que sustenta o apare‑
cimento de uma melodia no oboé e depois no 
fagote, jogando com a dimensão rítmica que 
será fundamental para criar o ambiente sono‑
ro pretendido. Um segundo grupo temático é 
apresentado por uma melodia mais longa nas 
cordas, de carácter doce e romântico. Bruck‑
ner jogará depois com estes dois grupos 
temáticos, através de pequenas variações e 
transformações que conduzem a uma coda 
mais séria e soturna.

O terceiro andamento, Scherzo, inicia ‑se 
também com o motivo em pizzicato nas cordas, 
tal como no primeiro andamento, mas com 
um tempo mais rápido. Note ‑se que outro dos 
subtítulos atribuídos a esta sinfonia foi “pizzi‑
cato”, por três dos quatro andamentos inicia‑
rem dessa forma. Bruckner explora a forma 
A‑B‑A, mas introduz ‑lhe algumas modifica‑
ções, nomeadamente três temas que permi‑
tem explorar os aspectos formais e musicais do 

andamento. A um primeiro tema mais nervoso 
nas madeiras, marcado molto vivace, segue ‑se 
outro mais lento nas cordas que remete para 
o universo campestre do Ländler, que Bruck‑
ner faz ouvir no modo sedutor como explora a 
orquestração. Após um accelerando, segue ‑se 
a secção do trio, mais rápida e com um tema 
bem marcado.

O quarto andamento constitui, em si 
próprio, um autêntico colosso sinfónico do 
Romantismo, pela sua dimensão orquestral, 
formal e emocional avassaladora, combinando 
a forma  sonata com a fuga. Inicia ‑se com um 
Adagio marcado pelo pizzicato, mas é inter‑
rompido de modo quase abrupto pelo clari‑
nete. Tal como na Nona Sinfonia de Beethoven, 
também aqui Bruckner recupera material 
temático de outros andamentos, para logo 
surgir, no clarinete, o tema que passará para 
as cordas e que constitui o material da fuga. 
Segue ‑se depois um tema mais simples de 
carácter lírico que antecede uma secção coral 
com outro tema que será usado na segunda 
fuga. A mestria contrapontística de Bruckner, 
essa herança do estudo afincado com Sech‑
ter, fica demonstrada quando recupera ainda 
um tema do primeiro andamento e o combina 
com o da primeira fuga, numa fuga dupla que 
explora de forma exemplar e à qual sobrepõe 
outros temas (como por exemplo nas trompas, 
que voltam a tocar o tema do primeiro anda‑
mento). Os três temas acabam por, de forma 
perfeitamente identificável, coexistir e emer‑
gir da massa orquestral de forma brilhante e 
perceptível. O ponto final neste quadro sonoro 
intenso vem com a soberba coda e a sua 
fanfarra que atinge um clímax intenso e notá‑
vel, digno de uma obra notável e proporcional 
à sua grandeza.

PEDRO RUSSO MOREIRA, 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 conhecido 
pelas suas interpretações de repertório russo, 
alemão e inglês, e adquiriu grande prestígio 
também como maestro de ópera, tendo sido 
Maestro Titular e Director Musical do Teatro 
Bolshoi de Moscovo entre 2010  e 2013.

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 partici‑
pações nos BBC Proms. É Maestro Emérito 
da Sinfónica Nacional da Letónia, Maestro 
Honorário da Sinfónica de Malmö e foi Direc‑
tor Musical e Maestro Titular da Filarmónica 
de Moscovo, Maestro Convidado Principal da 
Filarmónica dos Países Baixos e Director Musi‑
cal da Orquestra Estatal Russa.

A sua grande experiência e conhecimento 
leva ‑o a ser requisitado por orquestras de 
todo o mundo tais como as Sinfónicas Cidade 
de Birmingham, de Houston e de São Paulo, 
as Filarmónicas de Seul, São Petersburgo e 
Helsínquia, a Nova Filarmónica do Japão e a 
Orquestra Nacional Russa, com a qual grava 
sinfonias de Chostakovitch para a Pentatone 
no Outono de 2018.

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 Cava‑
leiro da Rosa de Richard Strauss (direcção 
cénica de Stephen Lawless). 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 acla‑
mada produção de Lady Macbeth do distrito 
de Mtsensk com Hans Neuenfels para a Komi‑
sche 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 para piano de 
Tchaikovski e Grieg com Denis Kozhukhin e a 
Sinfónica da Rádio de Berlim. Professor notável 
e influente, lecciona Direcção de Orquestra no 
Conservatório 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, Christian Zacharias 
e Lothar Zagrosek. Entre os solistas que têm 
colaborado 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 Com‑
postela 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
Zofia Wóycicka
Álvaro Pereira*
Radu Ungureanu
Maria Kagan
José Despujols
Evandra Gonçalves
Vadim Feldblioum
Roumiana Badeva
Andras Burai
Emília Vanguelova
Ianina Khmelik
Diogo Coelho*
Jorman Hernandez*
Pedro Carvalho*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Francisco Pereira de Sousa
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Raquel Santos*
Ana Luísa Carvalho*

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

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Gisela Neves
Michal Kiska
Aaron Choi
Bruno Cardoso
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Altino Carvalho
Juan Manuel Guevara*

Flauta
Paulo Barros
Ana Maria Ribeiro

Oboé
Aldo Salvetti
Eldevina Materula

Clarinete
Carlos Alves
João Moreira

Fagote
Gavin Hill
Vasily Suprunov

Trompa
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro
Bohdan Sebestik
Hugo Sousa*

Trompete
Sérgio Pacheco 
Ivan Crespo
Luís Granjo

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Alexandre Vilela*

Tuba
Luís Oliveira*

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

*instrumentistas convidados



18 Set Ter · 19:30 Sala Suggia
Para lá da Fantasia
FANTASIA

Remix Ensemble  
Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 

Pedro Burmester piano* 

Jonathan Ayerst piano **

Julian Anderson Alhambra Fantasy

J. S. Bach Fantasia BWV 903 *

Daniel Moreira Beethoven quasi una fantasia, 

op. 27, nº 2  (estreia mundial; encomenda Casa da 

Música e Kölnmusik)

‑

Ludwig van Beethoven Sonata quasi una 

fantasia, op. 27, nº 2 * 

György Kurtág ...quasi una fantasia..., op. 27, nº 1 **

“Um daqueles poemas que a linguagem humana 
não sabe como qualificar”, segundo Berlioz, a 
Sonata ao Luar de Beethoven é uma das obras 
mais célebres já escritas para o piano. O epíteto 
“quasi una fantasia” sugere uma linguagem livre, 
próxima do improviso, de uma intensidade que 
Pedro Burmester transmite de forma soberba. 
As duas Sonatas op.27 serviram de inspiração 
para duas obras concertantes do compositor 
húngaro György Kurtág. …quasi una fantasia…, 
op.27, nº 1, incluída neste programa, é uma peça 
que faz uso da espacialização sonora e apre‑
senta combinações instrumentais tão originais 
quanto insólitas. Outra composição nascida sob 
a inspiração de Beethoven é a nova encomenda 
a Daniel Moreira que receberá aqui a sua estreia. 

22 Set Sáb · 18:00 Sala Suggia
Sinfonia Fantástica
FANTASIA

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Brad Lubman direcção musical 

J. Schöllhorn/J. S. Bach Fantasia BWV 922 

(estreia mundial; encomenda Casa da Música 

com o apoio do Goethe Institut)

Julian Anderson Fantasias 

‑

Hector Berlioz Sinfonia Fantástica

17:15 Cibermúsica

Palestra pré‑concerto por Rui Pereira

A Sinfonia Fantástica de Berlioz é, a todos os 
níveis, um feito extraordinário. É a primeira 
sinfonia de um jovem estudante, ainda aluno do 
Conservatório, mas demonstra uma audácia e 
capacidade de inovação surpreendentes, a par 
de uma mestria de orquestração genial. Uma 
outra celebração das sonoridades da orquestra 
sinfónica é aquela que o britânico Julian Ander‑
son escreveu bem mais recentemente, com a 
obra Fantasias. Recheada de contrastes e com 
grande variedade de formas, explora a sensa‑
ção de capricho e de imprevisibilidade que 
caracteriza historicamente o termo “fantasia”. 
A obra que inicia este concerto é uma orques‑
tração de Schöllhorn a partir de uma Fantasia 
de Bach, recriando uma obra de carácter tão 
imaginativo que, nas palavras de Alfred Brendel, 
“nenhum compasso revela para onde o próximo 
poderá ir”.



23 Set Dom · 18:00 Sala Suggia
Fantasias Corais
FANTASIA

Coro Casa da Música
Paul Hillier direcção musical 

Giovanni Gabrieli O magnum  mysterium      

Carlo Gesualdo Il sol qual or più splende; Moro 

lasso al mio duolo 

J. Ockeghem Alma redemptoris mater

György Ligeti Drei Phantasien

J. Ockeghem Missa Prolationem: Kyrie e Gloria

Pablo Ortiz Ancor che col partire; E ne la face de 

begli occhi accende

Giovanni Gabrieli O Jesu mi dulcissime

Género dominante na música instrumental 
renascentista, a fantasia desenvolveu‑se sob a 
influência de modelos da música vocal, como o 
motete e o madrigal. A escrita imitativa e a clara 
disposição de vozes que se ouvem numa fanta‑
sia ao alaúde são já bem patentes na música de 
Ockeghem, o grande mestre da polifonia fran‑
co‑flamenga. Neste ciclo de concertos dedica‑
dos à fantasia, o programa apresentado pelo 
Coro Casa da Música percorre esses mode‑
los e passa também por obras polifónicas 
criadas em Itália por Gabrielli, um herdeiro da 
tradição franco‑flamenga, e Gesualdo, autor 
de madrigais inovadores porque livres de qual‑
quer amarra, no mais puro sentido da fanta‑
sia. A música do nosso tempo completa este 
programa desafiante, com as sonoridades labi‑
rínticas de Ligeti e o olhar de Pablo Ortiz sobre 
dois poemas renascentistas.

25 SetTer · 19:30 Sala Suggia
Bizarrias e Fantasias
FANTASIA

Orquestra Barroca 
Casa da Música
Laurence Cummings direcção musical 

J. S. Bach Fantasia e Fuga em Sol menor

Georg Philipp Telemann La Bizzare

Jean-Baptiste Lully Suite de Armide 

‑

Johann Joseph Fux Abertura em Ré menor

Georg Muffat Laeta poësis 

Um percurso por géneros característicos do 
período Barroco que começa com um dos 
seus pares mais famosos: a fantasia e a fuga. O 
génio inventivo de Johann Sebastian Bach leva 
ao limite a sua exploração, com uma Fantasia de 
linguagem muito aberta e caminhos harmóni‑
cos densos e inesperados. Uma branle onde 
cada parte tem anotada uma métrica diferente, 
uma sarabanda com intervenções inesperadas, 
a energia obstinada da fantasia, um segundo 
violino que parece gozar com os restantes 
instrumentos: eis La Bizzare, um dos melhores 
exemplos da capacidade engenhosa de Tele‑
mann para satirizar as convenções da época. 
As obras de Lully, Fux e Muffat que completam 
o programa incluem várias danças em voga nas 
cortes europeias do período Barroco.
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