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Piotr Ilitch Tchaikovski
VOTKINSK, 7 DE MAIO DE 1840

SÃO PETERSBURGO, 18 DE NOVEMBRO DE 1893

A Bela Adormecida

Tchaikovski é um dos nomes mais relevan-
tes da afirmação da música russa da segunda 
metade do séc. XIX. O seu percurso, como o 
de tantos outros compositores, é marcado 
por uma aptidão musical precoce que se fez 
notar nas aulas de piano que teve inicialmente 
em Votkinsk e depois em São Petersburgo. 
Também cursou direito, por pressão familiar, 
e chegou mesmo a trabalhar no Ministério da 
Justiça, abandonando depois essa posição 
para se dedicar inteiramente à música. Em 
1865 concluiu o curso de música no Conserva-
tório de Música de São Petersburgo, onde pôde 
estudar as obras dos mais destacados compo-
sitores europeus, sobretudo germânicos, 
que influenciariam grandemente o seu estilo 
composicional e a sua perspectiva estética.

O primeiro grande sucesso viria em 1869 
com a fantasia Romeu e Julieta, obra depois 
revista, mas na qual afirmava a sua visão sobre 
a orquestração e a forma musical, claramente 
influenciada pela formação musical mais 
próxima do cânone centro-europeu e mais 
afastada da linguagem nacionalista do grupo 
dos cinco (Mili Balakirev, Nikolai Rimski-Kor-
sakoff, Modest Mussorgski, Cesar Cui e Alexan-
der Borodin). A sua relação com o diletante 
grupo dos cinco será pautada por posições 
contraditórias que podemos ler, por exemplo, 
na extensa correspondência com o seu mece-
nas Nadezhda von Meck. Algumas das suas 
obras também incluíram referências a elemen-
tos nacionalistas, como por exemplo o famoso 
final da Sinfonia n.º 2, comummente apelidada 

de “Pequena Rússia”, que foi bem recebida 
pelo grupo dos cinco na sua estreia em 1872. 
No entanto, ao contrário da maior parte dos 
colegas desse grupo, Tchaikovski tinha uma 
educação musical formal centrada nas práti-
cas de composição da tradição da música 
erudita centro-europeia (germânica), por via 
do seu professor Anton Rubinstein. É esta tradi-
ção que perfaz o seu campo de acção favorito, 
sobretudo na exploração da forma, da tona-
lidade e do melodismo que lhe é caracterís-
tico. A sua produção musical inclui 6 sinfonias 
(e uma incompleta), 11 óperas, obras concertan-
tes, suites orquestrais, obras para piano, entre 
outras, destacando-se três bailados sobeja-
mente conhecidos do grande público: O Lago 
dos Cisnes (1875-1876), A Bela Adormecida 
(1889) e O Quebra-Nozes (1892).

O ano de 1888 foi importante para Tchaiko-
vski por vários motivos. Para além do valor 
anual que passou a receber do Czar Alexan-
dre III, iniciou no final de 1887 a sua primeira 
digressão como maestro, começando em 
Leipzig, onde se encontra com figuras como 
Brahms e Grieg, seguindo-se vários concertos 
em cidades como Londres, Praga e Paris, com 
regresso à Rússia em Março. Estes concer-
tos permitiram-lhe contactar com nomes 
como Mahler, Dvořák, Gounod, Delibes, entre 
outros. Em Outubro desse ano é abordado 
por Ivan Vsevolozhski (1835-1909), director 
do Teatro Imperial, que lhe propôs a compo-
sição de música para um bailado baseado em 
Undine, um conto fantasioso de Friedrich de la 
Motte Fouqué. Após algumas conversações, o 
conto A Bela Adormecida de Charles Perrault 
foi considerado mais adequado para apresen-
tar como o novo bailado patrocinado pelo Czar 
Alexandre III. 

Este conto foi publicado em 1697 sob o 
título La Belle au bois dormant, na colectâ-
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nea Les contes de la mêre l’Oye (Os Contos da 
Mãe Ganso), juntamente com outros contos 
que fazem parte do imaginário infantil desde 
há várias gerações. Dada a importância deste 
trabalho, Tchaikovski recebeu informações 
muito precisas de Marius Petipa (1818-1910), 
coreógrafo e director do Ballet Imperial de 
São Petersburgo, sobre a perspectiva que tinha 
para este bailado, com elementos que iam além 
do conto de Perrault. A versão final da obra 
ficaria concluída em Agosto de 1889, depois de 
mais uma digressão pela Europa entre Janeiro 
e Março. A composição da música para este 
bailado permitiu a Tchaikovski aliviar um ciclo 
depressivo e de grande instabilidade emocio-
nal. Lemos na sua correspondência que encon-
trou em A Bela Adormecida uma paz que não 
havia encontrado n’O Lago dos Cisnes, por 
exemplo, como fica patente numa carta ao 
seu mecenas, na qual refere: “Parece-me, cara 
amiga, que a música para este bailado será um 
dos meus melhores trabalhos. O assunto é tão 
poético, tão perfeito para música que, quando 
estava a criar, deixei-me levar e escrevi com 
o calor e o desejo, o que determina sempre o 
valor do trabalho”.

A estreia absoluta do bailado A Bela Ador-
mecida, em 3 actos, teve lugar no Teatro Impe-
rial Mariinski, em Janeiro de 1890, com direcção 
musical de Riccardo Drigo, tornando-se de 
imediato um grande sucesso. O Czar Alexan-
dre III terá também apreciado a obra sem, no 
entanto, tecer muitos elogios. Para Tchaiko-
vski este era um dos seus melhores trabalhos, 
conjugando a solidez da linguagem sinfónica 
com o mais profundo imaginário suscitado pela 
fábula de Perrault. 

Encontramos na introdução sinfónica duas 
forças claramente em conflito que são explo-
radas ao longo dos três actos, em particular 
as representações simbólicas do bem e do 

mal, respectivamente a Fada Lilás e a terrível 
Carabosse, às quais estão associados temas 
melódicos que surgem em diversas ocasiões. 
No bailado, o prólogo que antecede os três 
actos prepara os ingredientes que se desen-
volvem posteriormente, nomeadamente o 
destino trágico que Carabosse antevê para 
a recém-nascida princesa Aurora. Depois de 
não ter sido convidada para a festa de bapti-
zado, e sentindo-se ultrajada, promete que 
quando fizer 16 anos Aurora irá ser picada por 
uma agulha e dormir um sono eterno. A Fada 
Lilás, ouvindo isso e não tendo ainda ofere-
cido o seu presente, contraria a terrível ideia 
de Carabosse, referindo que Aurora apenas 
dormirá até que um príncipe a beije. O rei 
acaba por proibir todos os objectos aguça-
dos, por receio de que a profecia se realize. O 
primeiro acto, o feitiço, inicia-se precisamente 
com os 16 anos de Aurora e com os preten-
dentes que a visitam, seguindo-se uma dança 
entre todos. Uma velha aproxima-se com um 
ramo de rosas escondendo uma agulha, que 
oferece a Aurora. A princesa nunca tinha visto 
tal objecto, acabando por se picar e entrar 
num sono profundo. Surge de imediato a Fada 
Lilás, que reafirma a sua promessa. O segundo 
acto decorre 100 anos depois, quando o prín-
cipe Desiré se encontra a caçar na floresta e 
a Fada Lilás lhe mostra uma imagem da prin-
cesa Aurora, deixando-o enamorado. Ambos 
viajam num barco encantando até alcançarem 
o palácio, onde Desiré encontra Aurora e todos 
os outros enfeitiçados. Depois de a beijar, esta 
desperta e todos saem do feitiço, aproveitando 
o príncipe para pedir a mão de Aurora ao Rei 
Florestan. No terceiro acto, o casamento tem 
finalmente lugar e a alegria e a felicidade são 
celebradas, o bem vence o mal, o amor vence 
a maldade.
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A selecção apresentada neste programa 
percorre os principais momentos do bailado. 
Da imponente introdução, cheia de carácter e 
de orquestração magistral, ao intenso Finale, 
em Allegro vivo, passando pela elegante e 
doce Scène dansante. Do Acto I, destaca-se 
a Valsa animada, com uma forte participação 
dos metais, seguindo-se depois momentos mais 
graciosos com uma melodia bem conhecida 
do público. O Adagio introduz-nos no mundo 
do fantástico com os arpejos da harpa segui-
dos por um movimento calmo da orquestra. 
O Finale incorpora um cenário de inquietação 
marcado pelo diálogo entre secções da orques-
tra, seguindo-se um movimento vivo das cordas.

As trompas anunciam o magistral Entr’acte 
et scène, já no Acto II, seguindo-se o lírico 
Entr’acte symphonique et scène que ante-
cede o vivo Finale que celebra o despertar de 
Aurora. Do Acto III, encontramos uma selecção 
com a Polacca, que diz respeito ao casamento 

entre Aurora e Desiré, mais especificamente 
ao desfile das fadas, tratado aqui com um 
carácter brilhante. Segue-se o Pas de quatre, 
anunciado pelo flautim e com maior destaque 
para as cordas, antecedendo nesta selecção 
a Apothéose, iniciada pelos metais marcando 
um momento mais solene, ao qual se segue a 
exposição da melodia, sempre marcada com 
o ritmo inicial, quer pelas cordas, quer depois 
pelo vigor dos metais.

PEDRO RUSSO MOREIRA, 2018

Elenco original do bailado A Bela Adormecida, Teatro Mariinski, 1890
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Baldur Brönnimann  
direcção musical

Baldur Brönnimann é considerado um dos 
melhores maestros de música contemporâ-
nea do mundo. Desenvolveu estreitas cola-
borações com compositores de topo tais 
como John Adams, Saariaho, Birtwistle, Chin, 
Lachenmann, Lindberg, Haas e outros, e dirigiu 
obras importantes de Ligeti, Romitelli, Boulez, 
Vivier e Zimmermann. Apresentou-se em festi-
vais como BBC Proms, Wien Modern, Darms-
tadt e Mostly Mozart no Lincoln Center. Maestro 
de grande versatilidade com uma abordagem 
aberta à programação e à interpretação musi-
cal, acredita firmemente na importância das 
actividades de âmbito educativo e comunitá-
rio e na necessidade de questionar as frontei-
ras tradicionais da música clássica. É Maestro 
Titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música e da Basel Sinfonietta.

Na temporada de 2018/19, Brönnimann 
regressa à Filarmónica de Seul e estreia-se com 
a Filarmónica do Luxemburgo (no âmbito do 
festival de música contemporânea Rainy Days 
na Philharmonie desta cidade), a Staatskape-
lle Weimar, a Orquestra da Rádio Norueguesa, 
as Orquestras de Valência, Galiza e Astúrias, e 
a Tapiola Sinfonietta (Finlândia). Será o Direc-
tor Artístico do festival Avanti! 2019 na Finlân-
dia. Das temporadas passadas, destacam-se 
colaborações com as Filarmónicas de Oslo e 
Real de Estocolmo, a Philharmonia Orchestra, 
a Sinfónica da BBC e a Filarmónica de Bergen, 
entre outras. Recentemente estreou-se com 
as Sinfónicas das Rádios de Viena, Frankfurt 
e WDR, a Sinfónica Nacional Dinamarquesa e 
as Orquestras de Câmara Aurora e de Muni-
que. Trabalha frequentemente com o Klangfo-
rum Wien, tanto em Viena como em digressão.

No domínio da ópera, Brönnimann dirigiu 
Le Grand Macabre de Ligeti na English National 
Opera, na Komische Oper de Berlim e no Teatro 
Colón (Argentina), em produções de La Fura 
dels Baus e Barrie Kosky; Death of Klinghoffer 
de John Adams na English Nacional Opera; 
L’Amour de Loin de Saariaho na Ópera Norue-
guesa e no Festival de Bergen; e Index of Metals 
de Romitelli com Barbara Hannigan no Theater 
an der Wien. No Teatro Colón, dirigiu também 
Erwartung de Schoenberg, Hagith de Szyma-
nowski, The Little Match Girl de Lachenmann 
(com o compositor no papel de narrador) e Die 
Soldaten de Zimmermann.

Enquanto Maestro Titular da Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música e da Basel 
Sinfonietta, Baldur Brönnimann continua a diri-
gir programas onde combina de uma forma 
inesperada obras contemporâneas e desco-
nhecidas com o repertório corrente. Entre 
2011 e 2015, foi Director Artístico do principal 
ensemble norueguês de música contempo-
rânea, BIT20. Foi Director Musical da Orques-
tra Sinfónica Nacional da Colômbia em Bogotá 
entre 2008 e 2012. 

Natural da Suíça, Baldur Brönnimann estu-
dou na Academia de Música da Basileia e no 
Royal Northern College of Music em Manches-
ter, onde foi posteriormente nomeado Profes-
sor Convidado de Direcção de Orquestra. 
Actualmente vive em Madrid. 
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Rui Pereira guião e narração

Rui Pereira é Coordenador da Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música e Progra-
mador do Ciclo de Piano, acumulando a função 
de Adjunto do Director Artístico e de Educa-
ção. Na Casa da Música desempenhou as 
funções de Editor de Programação e Coorde-
nador da Orquestra Barroca e do Coro Casa da 
Música, tendo organizado os ciclos de palestras 
pré-concerto, concertos comentados e cursos 
livres de História da Música.

Diplomado em Piano pela Escola Supe-
rior de Música e das Artes do Espectáculo do 
Porto, completou o Mestrado em Performance 
e o Doutoramento em Musicologia na Univer-
sidade de Sheffield. Foi bolseiro da Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia.

Colaborou com o diário Público entre 2001 
e 2014 e com diversas instituições culturais 
e de ensino na qualidade de conferencista e 
Professor Convidado. É regularmente convi-
dado a integrar o júri de concursos de interpre-
tação musical e painéis consultivos no âmbito 
do ensino superior.

Representa a Casa da Música na plata-
forma artística da ECHO (European Concert 
Hall Organization).



9

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 Stefan Blunier, 
Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz Holliger, Elihau 
Inbal, Michail Jurowski, Christoph König (maes-
tro titular no período 2009-2014), Reinbert de 
Leeuw, Andris Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio 
Pomàrico, Peter Rundel, Michael Sanderling, 
Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Stor-
gårds, Joseph Swensen, 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 Bavouzet, Pedro Burmester, Joyce 
Didonato, Alban Gerhardt, Natalia Gutman, 
Viviane Hagner, Alina Ibragimova, Steven Isser-
lis, 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, Frank Peter Zimmermann ou o Quar-
teto Arditti. Diversos compositores trabalharam 
também com a orquestra, no âmbito das suas 
residências artísticas na Casa da Música, desta-
cando-se os nomes de Emmanuel Nunes, Jona-
than 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, Antuér-
pia, Roterdão, Valladolid, Madrid, Santiago 

de Compostela e Brasil, e ainda no Auditório 
Gulbenkian.

As temporadas recentes da Orquestra foram 
marcadas pela interpretação das integrais das 
Sinfonias de Mahler, Prokofieff e Brahms e dos 
Concertos para piano e orquestra de Beetho-
ven e Rachmaninoff. Em 2011, o álbum “Follow 
the Songlines” ganhou a categoria de Jazz dos 
prestigiados prémios Victoires de la musique, 
em França. Em 2013 foram editados os concer-
tos para piano de Lopes-Graça, pela Naxos, e 
o disco com obras de Pascal Dusapin foi Esco-
lha dos Críticos na revista Gramophone. Nos 
últimos anos surgiram os CDs monográficos 
de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin (2015) 
e Georges Aperghis (2017), todos com grava-
ções ao vivo na Casa da Música. Na temporada 
de 2018, a Orquestra apresenta um conjunto 
de obras-chave da música austríaca: a inte-
gral das Sinfonias de Bruckner, os Concertos 
para violino de Mozart com Benjamin Schmid, 
a raramente interpretada cantata Gurre-Lie-
der e o poema sinfónico Pelleas und Melisande 
de Schoenberg, As Estações de Haydn, além de 
uma retrospectiva da obra de Webern em parce-
ria 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 sonoridades 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 instrumentis-
tas, o que lhe permite executar todo o repertó-
rio 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
Veliyana Yordanova*
Evandra Gonçalves
José Despujols
Maria Kagan
Emília Vanguelova
Andras Burai
Tünde Hadadi
Roumiana Badeva
Vadim Feldblioum
Vladimir Grinman
Alan Guimarães
Flávia Marques*
Raquel Santos*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Tatiana Afanasieva
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Francisco Pereira de Sousa
Pedro Rocha
Paul Almond
Lilit Davtyan
Diogo Coelho*
José Sentieiro
Jean Philippe Passos*
Catarina Resende*

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

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Michal Kiska
Sharon Kinder
Gisela Neves
Aaron Choi
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
António Augusto Aguiar*
Tiago Pinto Ribeiro
Nadia Choi
Altino Carvalho
Slawomir Marzec
Nelson Fernandes*

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Tamás Bartók
Eldevina Materula
Roberto Henriques

Clarinete
Gergely Suto
Pedro Silva*

Fagote
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz*
José Bernardo Silva
Eddy Tauber
Hugo Carneiro

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo
Rui Brito
Leandro Rocha*

Trombone
Severo Martinez
Rui Pedro Alves*
Nuno Martins

Tuba
Luís Oliveira*

Tímpanos
Jean-François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan

Piano
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas convidados



Janeiro a Outubro 2019

Segundas 17:30 às 19:15

Auditório Fundação EDP

Módulos individuais de três sessões € 28

Curso na totalidade € 95* 

*Cartão Amigo 25%

14, 21 e 28 JAN
1º Módulo

DIÁLOGOS ATLÂNTICOS:  
A MÚSICA POPULAR DAS AMÉRICAS

JOÃO SILVA

11, 18 e 25 FEV

2º Módulo
MÚSICA E LINGUAGEM

DANIEL MOREIRA

11, 18 e 25 MAR

3º Módulo
SONHO AMERICANO: 

À DESCOBERTA DE UMA  
IDENTIDADE MUSICAL

PEDRO ALMEIDA

29 ABR, 06 e 13 MAI

4º Módulo
UMA REVOLUÇÃO  

CHAMADA FONÓGRAFO
LEONOR LOSA

21 e 28 OUT, 04 NOV

5º Módulo
A ARTE DA FUGA

DANIEL MOREIRA



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


