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BEETHOVEN 2020

Hans Zender
33 Variações sobre 33 Variações, uma interpretação composta 
sobre as Variações Diabelli de Beethoven 
(2010-11, rev.2019; c.60min)

Tema: Vivace
Var. 1: Alla marcia maestoso 
Var. 2: Poco allegro 
Var. 3: Poco allegro 
Var. 4: Un poco più vivace 
Var. 5: Allegro vivace 
Var. 6: Allegro ma non troppo e serioso 
Var. 7: Un poco più allegro 
Var. 8: Poco vivace 
Var. 9: Allegro pesante e risoluto 
Var. 10: Presto 
Var. 11: Allegretto 
Var. 12
Var. 13: Vivace 
Var. 14: Grave e maestoso 
Var. 15: Presto scherzando 
Var. 16: Allegro 
Var. 17: L’istesso tempo
Var. 18: Poco moderato 
Var. 19: Presto 
Var. 20: Andante 
Var. 21: Allegro con brio — Meno allegro 
Var. 22: Allegro molto 
Var. 23: Allegro assai 
Var. 24: Fughetta. Andante 
Var. 25
Var. 26: Piacevole
Var. 27: Vivace 
Var. 28: Allegro 
Var. 29: Adagio ma non troppo 
Var. 30: Andante, sempre cantabile 
Var. 31: Poco rubato
Var. 32: Fuga: Allegro
Var. 33: Tempo di Minuetto moderato

O Remix Ensemble Casa da Música apresenta este programa na 
Elbphilharmonie de Hamburgo, a 22 de Setembro de 2020. 

Hans Zender
WIESBADEN (ALEMANHA), 22 DE NOVEMBRO DE 1936

MEERSBURG, 22 DE OUTUBRO DE 2019 

Hans Zender começou a sua carreira musical como pianista, 
maestro e aluno de composição de Wolfgang Fortner, em Frei-
burgo. Foi durante décadas maestro titular de inúmeras orquestras, 
onde transmitiu consciência e sensibilidade através da música, 
defendendo e divulgando com abertura e curiosidade obras de 
compositores contemporâneos. Foi Maestro Titular da Ópera de 
Bona, da Orquestra de Kiel, da Orquestra Sinfónica da Rádio de 
Saarbrucken e da Orquestra de Câmara da Rádio Holandesa; e 
Director Musical e Geral da Ópera Estatal de Hamburgo. Colabo-
rou como Maestro Convidado e membro do Conselho Artístico da 
Orquestra Sinfónica SWR. 

Artista interdisciplinar por excelência, procurou compreender 
a essência da experiência auditiva, através do seu trabalho como 
compositor e maestro e como autor de ensaios profundos. Preo-
cupava-se com diversas culturas e com a reavaliação do nosso 
passado musical, bem como com questões político-culturais. 
Através do desenvolvimento da sua própria forma de harmonia 
microtonal, criou a possibilidade de um som puro, livre das restri-
ções da afinação temperada. 

A sua obra é olhada como sucessora de trabalhos de 
Schoenberg e Zimmermann. Englobando todo o espectro musi-
cal, desde a música de câmara até grandes peças orquestrais e 
de teatro musical, o seu trabalho é caracterizado pelas referências 
literárias, filosóficas, históricas e religiosas. O ciclo Cantos, iniciado 
em 1965 e do qual faz parte Logos-Fragmente (2006 -2009), inclui 
música vocal para vários tipos de ensembles. Inspirou-se frequen-
temente em obras de Friedrich Hölderlin (a quem dedicou o ciclo 
Hölderlin lesen), Hugo Ball, William Shakespeare e Henri Michaux. 
Oh cristalina…, a quarta composição do seu ciclo com texto do 
escritor e místico San Juan de la Cruz, foi estreado pela Orques-
tra e Ensemble Vocal SWR, sob a direcção de Emilio Pomàrico, 
em 2014. Abriu novos horizontes na música criando o género de 
“interpretação composta”, do qual são exemplos os seus arranjos 
de Winterreise de Schubert e das Variações Diabelli de Beethoven 
(33 Variações sobre 33 Variações). No Verão de 2019 criou uma 
nova versão das Variações (Veränderungen). 

Através da prática do Zen, Hans Zender encontrou orientação 
interior e o refinamento de capacidades de percepção que guia-
ram todo o seu trabalho criativo. O interesse pela filosofia e pela 



estética do Extremo Oriente resultou na série de peças Japanese, 
escritas entre 1975 e 2009 para vários instrumentos — do solo à 
orquestra  —, e que se focam na percepção do tempo. 

A música escrita para teatro lida também com a ideia de tempo-
ralidade e vai muito além da narrativa linear. Na sua primeira ópera, 
Stephen Climax (1978/84), adaptada de Ulisses de James Joyce, 
Hans Zender debruça-se na ideia de Zimmermann de ubiquidade 
do passado, presente e futuro. Don Quijote de la Mancha, estreada 
em 1993, consiste em “31 aventuras teatrais”, cada uma com um 
elenco diferente de personagens, e que é uma referência à “inca-
pacidade da sociedade ocidental lidar de forma produtiva com 
estilos de vida diferentes”. 

Hans Zender foi Professor de Composição no Conservatório de 
Frankfurt entre 1988 e 2000. Foi membro das Academias das Artes 
de Hamburgo, Berlim e Muni que. Recebeu inúmeros galardões, 
destacando-se o Prémio de Arte de Saarland, o Prémio Goethe, o 
Prémio da Cultura de Hessen e o Prémio Europeu de Música Sacra. 
Com a criação da Fundação Hans e Gertrud Zender, em 2004, os 
Zenders encontraram uma forma de se envolverem ainda mais 
política e culturalmente com o mundo e criaram o prémio Happy 
New Ears, atribuído a compositores e mediadores musicais. 

O seu 80.º aniversário, em Novembro de 2016, foi comemorado 
com espectáculos pelo mundo todo. Mais recentemente, a tempo-
rada de 2019/20 trouxe apresentações do Winterreise — incluindo 
uma nova produção do artista holandês Aernout Mik na Ópera 
Estatal de Estugarda — bem como o regresso de Mnemosyne pelo 
Arditti Quartet, no Festival de Música de Berna, e Issei no kyo pelo 
Ensemble Modern em Frankfurt e Colónia. No Outono passado, 
a versão revista de 33 Variações sobre 33 Variações foi estreada 
pelo Klangforum Wien, na Konzerthaus de Viena, seguindo-se 
apresentações sob a direcção de Peter Rundel com a Orquestra 
da Rádio Bávara e a Sinfónica WDR. 

Em 2019 foi lançada uma série de ensaios filosóficos, musi-
cais, estéticos e político-culturais por Karl Alber no volume Sehen 
Verstehen SEHEN: Mediatationen zu Zen-Kalligraphien, criado em 
colaboração com o cientista e mestre Zen Michael Brück. 

Hans Zender faleceu em Meersburg, a 22 de Outubro de 2019, 
com 82 anos. 

(https://en.karstenwitt.com/hans-zender)

33 Variações sobre 33 Variações, 
uma interpretação composta sobre as 
Variações Diabelli de Beethoven

Para melhor compreendermos as 33 Variações sobre 33 Variações 
de Hans Zender deveremos recuar até à segunda década do século 
XIX. Em 1819, como forma de promover a sua firma vienense Cappi 
& Diabelli, o pianista, guitarrista, compositor e editor Anton Diabelli 
(1781 -1857) lançou o desafio a compositores reputados do Império 
Austro  -Húngaro para escreverem variações sobre um tema dado, 
uma valsa da sua própria autoria. Não se sabe a quantos músicos 
foi feito o convite, mas certo é que 51 responderam ao apelo do 
editor, entre os quais Beethoven, Czerny, Hummel, Moscheles, 
Schubert, o filho de Mozart e o adolescente Franz Liszt, então 
com 12 anos de idade.

A publicação foi dividida em dois volumes com o título Vater-
ländischer Künstlerverein (Associação dos Artistas Patrióticos). 
Consiste num total de 83 variações sobre um tema original de 
Anton Diabelli escritas entre 1819 e 1823. Alguns compositores 
escreveram duas ou mais variações, mas apenas uma foi publicada 
na antologia. No entanto, como que para confirmar a regra, há uma 
excepção particularmente notável. O primeiro volume, editado 
em 1823, consistiu nas 33 Variações sobre um tema de Diabelli, 
op. 120, a última grande obra para piano de Beethoven. Consta que 
Beethoven, na época o mais prestigiado e famoso compositor a 
nível mundial, considerou o tema “obra de sapateiro”, mas isso não 
o impediu de escrever um dos maiores monumentos pianísticos da 
história da música. O aspecto mais impressionante na abordagem 
de Beethoven é que o compositor fez a súmula da técnica pianís-
tica desde o Barroco até ao seu tempo, o Romantismo, apontando 
mesmo uma direcção de futuro na escrita pianística. Do ponto de 
vista emocional, as Variações Diabelli representam uma densa 
dramaturgia que atravessa os mais variados humores. Pelo desafio 
interpretativo e técnico verdadeiramente épico são muitas vezes 
comparadas às Variações Goldberg de Bach.

As Variações Diabelli, de Beethoven, foram, pois, o ponto de partida 
para uma peça que é bem mais do que um trabalho de orquestra-
ção. O desafio partiu de uma encomenda do Ensemble Modern e, 
para Hans Zender, consistiu em conjugar uma nova formulação da 
obra dentro da maior proximidade à versão original, preservar a 
sua essência mas não ficar condicionado ao ponto de não poder 
acrescentar nada de novo à experiência de audição. Zender optou 
por não alterar o carácter de cada variação, focando -se antes em 
aspectos estruturais como a harmonia e o ritmo. Algumas variações 
ficaram muito aproximadas do original, como é o caso do tema ou 
da terceira variação; outras bem distantes, como as variações 2, 
6, 20 ou 26; e é possível definir, ainda, uma categoria intermédia, 
como a primeira variação ou a oitava. Do ponto de vista estrutural, 
o compositor definiu três secções que terminam, cada uma, nas 
variações 11, 22 e 33. A variação 20 tem um lugar de destaque por 
representar a proporção divina, de acordo com a regra de ouro, e 
estabelece um dos maiores contrastes dentro de todo o conjunto 
com a sua atmosfera sombria e completamente inesperada após a 
bem-humorada e mais “clássica” variação 19. Já a variação 22 leva-
-nos ao encontro da ária “Notte e giorno faticar”, de Don Giovanni 

Variações Diabelli, de Beethoven, e 33 Variações sobre 33 Variações, de Hans Zender, 
com comentários de Peter Rundel e interpretação de Jonathan Ayerst.  
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de Mozart, de forma muito reconhecível e dentro do espírito dos 
originais. Para estes sentidos de proximidade e distanciamento 
ao universo beethoveniano contribui muito a instrumentação, 
conforme se pode verificar na combinação entre o acordeão e a 
harpa na variação 8. Zender utilizou a formação de um ensemble 
de música contemporânea, mais especificamente do Ensemble 
Modern (2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 
2 trompetes, trombone, tuba, 4 percussionistas, harpa, piano fora 
de palco, quarteto de cordas e contrabaixo), e apenas acrescen-
tou um acordeão. O piano, esse, apenas surge no fim, como um 
fantasma que vem reclamar a herança da obra primordial.

Com 33 Variações sobre 33 Variações, Hans Zender enalteceu 
ainda mais o sentido de individualidade de cada variação, sem 
perder o sentido de coesão, e extremou os humores, mantendo o 
carácter do original. Mais, conseguiu proporcionar ao melómano 
conhecedor de Beethoven uma experiência reveladora e original. 
A peça é dedicada a Alfred Brendel, o pianista de referência na 
interpretação do original de Beethoven, no entender de Zender, 
e ao Ensemble Modern que a estreou. 

RUI PEREIRA, 2014

Peter Rundel direcção musical 

Peter Rundel é um dos maestros mais requisitados pelas principais 
orquestras europeias, graças à profundidade da sua abordagem 
a partituras complexas de todos os estilos e épocas, a par da sua 
criatividade interpretativa.

É regularmente convidado para dirigir a Orquestra da Rádio 
Bávara e as Sinfónicas das Rádios NDR, WDR e SWR. Colaborou 
recentemente com as Filarmónicas de Helsínquia, da Rádio França 
e do Luxemburgo, a Orquestra Nacional de Lille, a Orquestra do 
Maggio Musicale Fiorentino, a Orquestra do Teatro de Ópera de 
Roma e as Sinfónicas de Viena e da Rádio de Frankfurt. Na Ásia, 
dirigiu a Metropolitana de Tóquio e a Sinfónica de Taipé.

Inicia a temporada 2020/21 com o convite do Musikfest Berlin 
para dirigir o Ensemble Musikfabrik. Além dos compromissos com 
a Sinfónica da Rádio Bávara, a Sinfónica do Porto Casa da Música 
e a Basel Sinfonietta, celebra o 25.º aniversário do Remix Ensemble 
Casa da Música, formação que dirige há 20 anos. Juntos realizam 
um concerto na Elbphilharmonie, em Hamburgo. Na Primavera de 
2021, estreia a nova peça de teatro musical de Isabel Mundry, Im 
Dickicht, no Festival Schwetzinger SWR.  

Peter Rundel dirigiu estreias mundiais de produções de ópera 
na Ópera Alemã de Berlim, na Ópera Estatal da Baviera, no Festwo-
chen de Viena, no Gran Teatre del Liceu, no Festival de Bregenz 
e no Schwetzinger SWR Festspiele, trabalhando com encenado-
res prestigiados como Peter Konwitschny, Philippe Arlaud, Peter 
Mussbach, Heiner Goebbels, Carlus Padrissa (La Fura dels Baus) e 
Willy Decker. O seu trabalho em ópera inclui o repertório tradicio-
nal (A Flauta Mágica na Ópera Alemã de Berlim, König Kandaules, 
Hänsel e Gretel e As Bodas de Fígaro na Volksoper de Viena) e 
também produções de teatro musical contemporâneo inova-
dor como Donnerstag do ciclo Licht de Stockhausen, Massacre 
de Wolfgang Mitterer 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 dirigiu na 
Ruhrtriennale, foi premiada com o Carl-Orff-Preis em 2013. Em 
2016 e 2017, 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. Com a estreia mundial de 
Les Bienveillantes de Hector Parras, encenada por Calixto Bieito, 
apresentou-se pela primeira vez na Ópera da Flandres, em 2019. 

Natural de Friedrichshafen (Alemanha), Peter Rundel estudou 
violino com Igor Ozim e Ramy Shevelov, e direcção com Michael 
Gielen e Peter Eötvös. Foi violinista do Ensemble Modern (1984-
-1996), com o qual mantém uma relação próxima como maestro. 
Tem desenvolvido colaborações regulares com o Klangforum Wien, 
o Ensemble Musikfabrik, o Collegium Novum Zürich, o Ensemble 
intercontemporain e o Asko|Schönberg Ensemble. Foi Director 
Artístico da Orquestra Filarmónica Real da Flandres e o primeiro 
Director Artístico da Kammerakademie de Potsdam. Em 2005 
foi nomeado maestro titular do Remix Ensemble Casa da Música, 
formação que se tem apresentado com sucesso em importantes 
festivais europeus.

Profundamente comprometido com o desenvolvimento e a 
promoção de jovens talentos musicais, fundou no Porto a Academia 



de Verão Remix Ensemble dedicada a jovens músicos e maestros. 
Além de orientar as suas próprias masterclasses de direcção na 
região da Baviera, é regularmente convidado para leccionar em 
cursos internacionais — London Sinfonietta, Ulysseus Ensemble na 
Academia Manifeste em Paris, Academia do Festival de Lucerna 
e Teatro alla Scalla de Milão.

Peter Rundel recebeu numerosos prémios pelas suas grava-
ções de música do século XX, incluindo por várias vezes o presti-
giante Preis der Deutschen Schallplattenkritik (Prometeo de Nono; 
Ensemble-und Orchesterwerke de Kyburz; City Life de Reich; 
Concerto para piano de Furrer), o Grand Prix du Disque (integral 
de Barraqué), o ECHO Klassik (Sprechgesänge com o Ensemble 
Musikfabrik) e uma nomeação para o Grammy Award (Surrogate 
Cities de Heiner Goebbels).

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 maestros 
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, Jörg Widman, 
Sian Edwards e Pedro Neves, entre outros. No plano internacional 
apresentou -se em Valência, Barcelona, Madrid, Ourense, Hudders-
field, Estrasburgo, Paris, Orleães, Bourges, Toulouse, Reims, Antuér-
pia, Bruxelas, Milão, Budapeste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, 
Colónia, Zurique, Hamburgo, Donaueschingen, Roterdão, Amester-
dão e Luxemburgo, incluindo festivais como Wiener Festwochen e 
Wien Modern (Viena), Agora (IRCAM — Paris), Printemps des Arts 
(Monte Carlo), Musica Strasbourg e Donaueschinger Musiktage. 

Entre as obras interpretadas em estreia mundial incluíram -se 
encomendas a Wolfgang Rihm, Georg Friedrich Haas, Wolfgang 
Mitterer e Daniel Moreira, além de obras de Pascal Dusapin, Geor-
ges Aperghis, Peter Eötvös e Ângela da Ponte. Fez as estreias 
mundiais da ópera Giordano Bruno de Francesco Filidei (Porto, 
Estrasburgo, Reggio Emilia e Milão) e da nova produção da ópera 
Quartett de Luca Francesconi (Porto e Estrasburgo) com ence-
nação de Nuno Carinhas. Apresentou um projecto cénico sobre 
A Viagem de Inverno de Schubert na reinterpretação de Hanz 
Zender, também com encenação de Nuno Carinhas. O projecto 
Ring Saga, com música de Richard Wagner adaptada por Jonathan 
Dove e Graham Vick, levou o Remix Ensemble a grandes palcos 
europeus. Nas últimas temporadas estreou em Portugal obras de 
Emmanuel Nunes, Harrison Birtwistle, James Dillon, Georg Frie-
drich Haas, Magnus Lindberg, Wolfgang Mitterer, Thomas Larcher, 
Peter Eötvös, Steve Reich, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann, Rebecca 
Saunders e Johannes Schöllhorn. 

A temporada de 2020 do Remix Ensemble celebra o seu 20.º 
aniversário com a estreia mundial de uma obra encomendada a 
Francesco Filidei e uma digressão à Elbphilharmonie de Hamburgo, 
além da nova banda sonora para um filme clássico do cinema 

português, composta por Igor C. Silva. A maior parte do repertório 
apresentado ao longo do ano no Porto trata -se de música nunca 
antes interpretada em Portugal, sublinhando o lugar de vanguarda 
deste ensemble. A residência de Pierre -Laurent Aimard na Casa 
da Música coloca o prestigiado pianista francês ao lado do Remix 
Ensemble a interpretar uma das obras mais emblemáticas de 
Olivier Messiaen, Oiseaux Exotiques, e ainda L’origine du Monde de 
Hugues Dufourt. A temporada conta também com música recente 
do compositor francês Philippe Manoury e um solista especializado 
na interpretação de nova música, o violinista Ashot Sarkissjan.

O Remix tem dezassete discos editados com obras de Pauset, 
Azguime, Côrte -Real, Peixinho, 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 na restrita listagem de 
Escolha dos Críticos do Ano 2013. 

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE
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