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Johann Strauss II (arr. Brett Dean) 
Abertura da ópera O Morcego, op. 362 (1874; c.8min)1

Arnold Schoenberg 
Pierrot Lunaire, op. 21 (1921; c.35min)*

Primeira Parte2

1. Mondestrunken
2. Colombine
3. Der Dandy
4. Eine blasse Wäscherin
5. Valse de Chopin
6. Madonna
7. Der kranke Mond

Segunda Parte3

8. Die Nacht
9. Gebet an Pierrot
10. Raub
11. Rote Messe
12. Galgenlied
13. Enthauptung
14. Die Kreuze

Terceira Parte1

15. Heimweh
16. Gemeinheit
17. Parodie
18. Der Mondfleck
19. Serenade
20. Heimfahrt
21. O alter Duft

*Tradução dos poemas nas páginas 3 e 4.

Marianne Pousseur voz

Enquanto estudava canto clássico e música de câmara no Conser-
vatório de Liège, Marianne Pousseur cantou nos dois ensembles 
dirigidos por Philippe Herreweghe: Collegium Vocale e La Chapelle 
Royale. Paralelamente, participou em espectáculos no Théâtre du 
Ciel Noir, dirigidos por Isabelle Pousseur. A versão cénica de Pier-
rot Lunaire de Arnold Schoenberg, em que participou, foi tema de 
um filme com o Ensemble Musique Oblique e direcção de Philippe 
Herreweghe, além de um registo em CD para a etiqueta Harmonia 
Mundi France.

Tem actuado regularmente com ensembles como Schönberg 
Ensemble em Haia (direcção de Reinbert de Leeuw), Remix Ensem-
ble Casa da Música e Die Reihe em Viena, entre outros. Com o 
Ensemble intercontemporain, sob a direcção de Pierre Boulez, 
cantou repertório centrado essencialmente no século XX. Inter-
pretou Infinito Nero de Salvatore Sciarrino, a convite do Festival 
d’Automne (Paris), e Lohengrin com o Ensemble intercontemporain, 
o Asko (Amesterdão) e o Ensemble Risognanze (Milão). Com este 
último, gravou a obra para a editora Col legno, em 2008, conquis-
tando um MIDEM Classical Award (2009, Cannes).

A sua experiência teatral permite-lhe interpretar grandes obras 
sinfónicas como Psyché, de César Franck, ou a versão concertante 
de Peer Gynt, de Grieg — que cantou sob a direcção de Kurt Masur 
com a Orquestra Nacional de França e a Filarmónica de Londres.

Fundou a companhia de teatro musical Khroma, com Enrico 
Bagnoli, que deu origem a numerosos espectáculos em formatos 
diversos, desde os infantis aos mais vanguardistas, apresentados 
no mundo inteiro e nos principais festivais internacionais. 

Em 2004, Georges Aperghis compôs Dark Side para Marianne 
Pousseur, estreada com o Ensemble intercontemporain. Reencon-
tra-se com o agrupamento, em 2008, para interpretar Ismène, um 
poema de Yannis Ritsos transformado em ópera para voz solo. 
Ainda em colaboração com Aperghis, foi cantora, actriz e compo-
sitora em Phèdre (2013) e em Ajax, a última parte da Trilogie des 
éléments — apresentada na íntegra em vários países europeus, 
em 2017 e 2018.

Em 2018, em colaboração com Enrico Bagnoli, encenou I was 
looking at the ceiling and then I saw the sky, de John Adams, numa 
co-produção do Conservatório de Bruxelas, da companhia Khroma, 
do Teatro Nacional da Bélgica e da Ópera Real da Valónia.

Marianne Pousseur ensinou canto durante vários anos. Actual-
mente, é professora de arte lírica e dirige um workshop de Vozes 
Contemporâneas no Conservatório Real de Bruxelas.



Remix Ensemble Casa da Música

Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação, em 2000, o Remix Ensemble apresentou, 
em estreia absoluta, mais de 90 obras e foi dirigido por alguns 
dos maestros mais relevantes da cena internacional como Peter 
Rundel, Peter Eötvös, Heinz Holliger, Reinbert de Leeuw, Emilio 
Pomàrico, Ilan Volkov, Matthias Pintscher, Franck Ollu, Baldur 
Brönnimann, Olari Elts, entre outros. Stefan Asbury foi o primeiro 
maestro titular do Remix Ensemble.

No plano internacional, o Remix Ensemble apresentou-se nas 
mais prestigiadas salas e festivais europeus como Paris, Viena, 
Berlim, Colónia, Zurique, Hamburgo, Donaueschingen, Antuérpia, 
Bruxelas, Milão, Budapeste, Estrasburgo, Amesterdão, Witten, 
Roterdão, Luxemburgo, Huddersfield, Orleães, Bourges, Toulouse, 
Reims, Norrköping, Barcelona, Madrid, Valência, Ourense, incluindo 
festivais como Wiener Festwochen e Wien Modern (Viena), Agora 
(IRCAM — Paris), Printemps des Arts (Monte Carlo), Musica Stras-
bourg e Donaueschinger Musiktage. Foi a primeira orquestra portu-
guesa a apresentar-se na Elbphilharmonie de Hamburgo, a 22 de 
Setembro de 2020.

Entre as obras interpretadas em estreia mundial, incluem-se 
encomendas a Wolfgang Rihm, Georg Friedrich Haas, Wolfgang 
Mitterer, Francesco Filidei e Daniel Moreira, além de obras de 
Pascal Dusapin, Georges Aperghis e Peter Eötvös. Fez ainda as 
estreias mundiais das óperas Philomela de James Dillon (Porto, 
Estrasburgo e Budapeste), Das Märchen de Emmanuel Nunes 
(Lisboa), 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 encenação 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 em digressão por grandes palcos 
europeus. Nas últimas temporadas estreou em Portugal obras de 
Emmanuel Nunes, Harrison Birtwistle, Peter Eötvös, James Dillon, 
Georg Friedrich Haas, Magnus Lindberg, Luca Francesconi, Philippe 
Manoury, Wolfgang Mitterer, Thomas Larcher, Christophe Bertrand, 
Oscar Bianchi, Philip Venables e inúmeras obras de compositores 
portugueses de várias gerações.

Na temporada de 2020, o Remix Ensemble assinalou o seu 
20.º aniversário com a estreia mundial do Requiem de Francesco 
Filidei, uma encomenda da Casa da Música em parceria com o 
Ensemble intercontemporain e o ensemble vocal Les Métaboles. 
Apresentou obras de Phillipe Manoury ao lado dos prestigiados 
solistas Ashot Sarkissjan e Nicolas Hodges, e uma obra de Hugues 
Dufourt com o pianista Pierre-Laurent Aimard. Fez ainda a estreia 
mundial de uma banda sonora de Igor C Silva para um clássico do 
cinema mudo português, encomendada pela Casa da Música em 
parceria com a Philharmonie du Luxembourg.

O Remix tem dezoito discos editados com obras de Pauset, 
Azguime, Côrte-Real, Peixinho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, 
Bernhard Lang, Pinho Vargas, Mitterer, Karin Rehnqvist, Dusa-
pin, Francesconi, Unsuk Chin, Schöllhorn, Aperghis e Eötvös. A 

prestigiada revista londrina de crítica musical Gramophone incluiu 
o CD com gravações de obras de Pascal Dusapin, pelo Remix 
Ensemble e pela Sinfónica do Porto Casa da Música, na restrita 
listagem de Escolha dos Críticos do Ano 2013.
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Arnold Schoenberg: Pierrot Lunaire
Poemas: Albert Giraud 
Tradução alemã: Otto Erich Hartleben

1. Mondestrunken (Ébrio de Lua)

O vinho, com olhos bebido,
à noite a lua serve-o em ondas,
e uma maré inunda e cobre
a paz do horizonte.

Desejos, terríveis e doces,
infinitos, pelas ondas deslizam!
O vinho, com olhos bebido,
à noite a lua serve-o em ondas.

Ao poeta que a crença move,
o sagrado néctar o extasia,
para o céu ergue, inebriado,
a face e, louco, aspira e traga
o vinho, com olhos bebido.

2. Colombine (Colombina)

As flores brancas do luar,
as belas rosas brancas,
florescem no Verão —
pudesse eu uma colher!

Quero mitigar a dor
e procurar nas águas escuras
as flores brancas do luar,
as belas rosas brancas.

Mataria a saudade
se pudesse, em segredo,
sereno desfolhar
nos teus cabelos escuros
as flores brancas do luar.

3. Der Dandy (O Dândi)

Com um brilho fantasmagórico,
a lua ilumina os frascos de cristal
sobre o grande altar, a pia negra
do silencioso Dândi de Bérgamo.

Na taça, sonora de bronze
o riso da fonte, som metálico.
Com um brilho fantasmagórico,
a lua ilumina os frascos de cristal.

Pierrot, com o seu rosto de cera,
hesita, medita: como há-de pintar-se?
Pretere o vermelho e o verde oriente
e pinta o seu rosto num estilo excelso
com uma lua fantasmagórica.

4. Eine blasse Wäscherin 
(A pálida lavadeira)

A pálida lavadeira
lava à noite panos brancos,
nus, prateados, os seus braços
banha e mergulha no rio.

Ventos passam na clareira,
sopram levando a corrente.
A pálida lavadeira
lava à noite panos brancos.

E a doce filha do céu,
pelos ramos envolta,
estende nos prados sombrios
linhos tecidos pela luz —
a pálida lavadeira.

5. Valse de Chopin (Valsa de Chopin)

Gota pálida de sangue
sobre os lábios doentes:
é o sortilégio do fim
que cai sobre estas notas.

Acordes de fogo turbam
o sonho gélido da morte.
Gota pálida de sangue
sobre os lábios doentes.

Viva e ardente, doce e triste,
valsa da melancolia,
não me sais do pensamento!
Moras no mais fundo desta alma,
gota pálida de sangue!

6. Madonna (Nossa Senhora)

Vem, ó Mãe de todas as dores,
ao altar dos meus versos!
Do teu peito seco a ira
da espada o sangue bebeu.

Tuas feridas sempre abertas
são olhos vermelhos, vivos.
Vem, ó mãe de todas as dores,
ao altar dos meus versos!

As tuas mãos magras amparam
o corpo do teu filho morto,
para o mostrar ao mundo inteiro —
mas os homens não vêem,
em ti, a mãe de todas as dores!

7. Der kranke Mond (A Lua doente)

A lua doente da noite,
no pântano negro do céu,
teus olhos, tão grandes e febris,
prendem-me qual mágico canto.

De males de amor sem remédio
morres na recordação afogada,
ó lua doente da noite,
no pântano negro do céu.

Ao amante que, enamorado,
sem querer procura a amada,
os teus jogos de luz contentam —
teu sangue lívido de angústia
ó lua doente da noite.

8. Die Nacht (A Noite)

Negras, opacas mariposas
encobriram o brilho do sol.
Livro mágico fechado,
dorme o horizonte — mudo.

Das névoas dos fundos vales
sobe o odor, mata a lembrança!
Negras, opacas mariposas
encobriram o brilho do Sol.

E do céu descem à terra
de asas pesadas, pairando
invisíveis, os demónios
entram na alma dos homens…
Negras, opacas mariposas.

9. Gebet an Pierrot (Prece a Pierrot)

Pierrot! Meu riso
belo eu perdi!
No espelho o brilho
morreu — morreu!

Agora no mastro,
bandeira negra.
Pierrot! Meu riso
belo eu perdi!

Traz-me de volta,
salvador de almas,
poeta branco,
Senhor da Lua,
Pierrot, meu riso!

10. Raub (Roubo)

Vermelhos, esplêndidos rubis,
gotas de sangue e de glória,
dormem nas campas dos mortos,
lá nas criptas subterrâneas.

À noite, com os companheiros,
desce Pierrot — para roubar
vermelhos, esplêndidos rubis,
gotas de sangue e de glória.

Mas, cabelos em pé,
o medo transforma-os em estátuas:
na escuridão — como olhos,
brilham nas campas dos mortos
vermelhos, esplêndidos rubis.

11. Rote Messe (Missa vermelha)

Numa ceia de horror,
no brilho ofuscante do ouro,
à luz branda das velas,
junto ao altar — Pierrot!

A mão, a Deus votada,
arranca os paramentos
numa ceia de horror,
no brilho ofuscante do ouro.
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Com o gesto da bênção
mostra às almas apavoradas
a hóstia a escorrer sangue:
O seu próprio coração —
numa ceia de horror.

12. Galgenlied (Canção da forca)

A rapariga magra
de colo alto
será a sua
última amante.

Na sua cabeça
fica para sempre
a rapariga magra
de colo alto.

Qual pino, esbelta,
trança caída —
toda volúpia,
vai abraçá-lo
a rapariga magra!

13. Enthauptung (Decapitação)

A lua, um branco alfange turco,
sobre uma almofada de seda negra,
espectacularmente grande, quase a cair
no escuro da noite fria.

Pierrot vagueia sem descanso,
olhando a morte em angústia,
a lua, um branco alfange turco,
sobre uma almofada de seda negra.

Os joelhos tremem-lhe, e eis que cai
repentinamente sem sentidos.
Já vê, sibilante, descer
sobre ele o braço castigador,
a lua, um branco alfange turco.

14. Die Kreuze (As Cruzes)

Cruzes Santas são os versos
em que os poetas se esvaem,
ofuscados pelo bando de abutres
que voam como espectros!

Nos seus corpos as espadas
gozam no sangue escarlate!
Cruzes Santas são os versos
em que os poetas se esvaem.

O olhar morto, cabelos hirtos,
já não soa ao longe a turba.
O sol cai, lentamente,
vermelha coroa real.
Cruzes Santas são os versos.

15. Heimweh (Saudades de casa)

Um lamento — um suspiro de cristal
da velha pantomima de Itália
ecoa aqui: como Pierrot ficou
tão seco, moderno, sentimental.

E ecoa na sua alma vazia,
um lamento que atravessa silencioso
os sentidos, um suspiro de cristal
da velha pantomima de Itália.

Pierrot esquece as máscaras de dor!
Pelos pálidos fogos do luar,
pela luz das marés — crescem as 

saudades de casa,
para o céu da pátria
um lamento — um suspiro de cristal.

16. Gemeinheit (Maldade)

Na cabeça lisa de Cassandro,
calvo e aos gritos, sem alma,
Pierrot, fazendo-se doce,
vai furando com o trépano!

Depois calca bem com o dedo
o seu tabaco turco
na cabeça de Cassandro,
calvo e aos gritos, sem alma!

Depois, enfia-lhe um tubo de ginja
na careca, atrás,
fumando calmamente
o seu tabaco turco
na cabeça de Cassandro.

17. Parodie (Paródia)

Agulhas finas e brilhantes
no cabelo grisalho
de Dueña que murmura,
com a sua saia escarlate.

Esperando sob a ramada,
é apaixonada por Pierrot,
agulhas finas e brilhantes
no cabelo grisalho.

Eis que se ouve um sussurro!
O vento ri baixinho:
a lua, essa trocista,
imita com os seus raios
agulhas finas e brilhantes.

18. Der Mondfleck (A mancha da Lua)

Uma mancha branca de luar
nas costas do colete cor das trevas,
assim anda Pierrot na quente noite,
à procura de sorte e de aventuras.

De repente, algo o incomoda no colete,
olha em redor — e não é que encontra
uma mancha branca de luar
nas costas do colete cor das trevas?

Espera!, pensa, isto é uma mancha 
de gesso.

Limpa, limpa, mas a mancha não sai!
E assim, cheio de ódio, caminha,
Esfrega, esfrega, até ao amanhecer —
uma mancha branca de luar.

19. Serenade (Serenata)

Com um grande e grotesco arco,
Pierrot tange a viola,
como a cegonha pernalta,
arranha um pizzicato.

Eis que surge Cassandro, enraivecido
com o virtuoso da noite —
com um grande e grotesco arco,
Pierrot tange a viola.

Mas eis que a viola afasta
e com a delicada mão esquerda
agarra o careca pela gola —
toca, em sonho, na careca
com um grande e grotesco arco.

20. Heimfahrt (Regresso a casa)

Um raio do luar é o remo,
o nenúfar o barco:
Pierrot vai para o sul
com o vento de feição.

O rio canta em tons graves,
embalando a barcarola.
Um raio do luar é o remo,
o nenúfar o barco.

Pierrot regressa
a Bérgamo, a sua terra,
A Oriente já desponta
o verde horizonte.
— Um raio do luar é o remo.

21. O alter Duft (Oh, velho aroma)

Oh, velho aroma a ervas de outrora,
que embriagais meus sentidos!
Um desfile de brincadeiras
corre no ar ligeiro.

Um desejo feliz faz-me querer
alegrias que desprezei:
Oh, velho aroma a ervas de outrora,
de novo me embriagais!

Deixei o meu desgosto,
na minha janela ao sol,
olho livre para o mundo que amo
e sonho com o paraíso…
Oh, velho aroma a ervas de outrora!

Tradução: Tiago Pereira de Melo


