
04 FEV | 2014

Orquestra de Música chinesa 
da PrOvíncia de Jiangsu
21:00 SALA SUGGIA

MECENAS PRINCIPAL
CASA DA MÚSICA

MECENAS CASA DA MÚSICA APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA APOIO ANO ORIENTE
EMBAIXADA DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA

oriente 2014

Duração aproximada do concerto: 90 minutos sem intervalo.

ensemble de música tradicional

Jiangnan Festiva
Música: Wang Aikang
A melodia brilhante, fluente e viva representa na perfei‑
ção o encanto singular de Jiangnan, no sul da província de 
Jiangsu, retratando a paisagem pitoresca e as vidas anima‑
das da população local. 

solo de guzheng
Intérprete: Lei Huanran

Ancoragem nocturna junta à Ponte de ácer
Música: Wang Jianmin
Baseada no célebre poema de Zhang Ji, poeta da Dinastia 
Tang, esta peça integra perfeitamente os aspectos tradi‑
cionais na música moderna. Revela o espírito solitário de 
um intelectual da antiguidade chinesa, presente na cal‑
ma ancoragem nocturna, olhando os corvos através da 
geada enquanto, à sombra dos áceres, um pescador se 
movimenta com a sua tocha, ouvindo ‑se as badaladas da 
meia ‑noite vindas do templo na montanha gelada.

O guzheng é um instrumento de cordas pinçadas, toca‑
das com palheta, semelhante à cítara. As diferentes afi‑
nações são permitidas por pontes móveis que alteram a 
extensão das suas 18 ou 21 cordas. Este instrumento está 
na origem de muitos outros semelhantes usados em vá‑
rios países asiáticos. O seu uso fez ‑se notar a partir do sé‑
culo III A.C. e tornou ‑se o instrumento mais popular na 
China durante a Dinastia Tang (entre os séculos VII e X).

solo de erhu
Intérprete: Chen Jing

Noite maravilhosa
Música: Liu Tianhua
Com uma melodia delicada, fluente e colorida, a música 
descreve com vivacidade uma reunião de amigos conver‑
sando alegremente na noite do Ano Novo Lunar Chinês.

O erhu é um instrumento de duas cordas friccionadas 

com arco. Tem uma pequena caixa ‑de ‑ressonância cober‑
ta por pele de píton e é tocado na vertical. Instrumento 
muito popular tanto no repertório tradicional como no 
moderno, crê ‑se que a sua origem remonta ao século X.

solo masculino
Cantor: He Peng 

(1) Semeando em Maio
Esta canção tradicional de Jiangsu retrata a boa disposi‑
ção dos lavradores enquanto trabalham no campo.

(2) Canção de amor do oeste
Letra: Qu Yuan; Música: Yin Qing
Uma canção que descreve a paisagem da região oeste e 
também os amores da juventude.

ensemble instrumental
Intérpretes: Lin Shiyu e Chen Jing

Noite sombria
Música adaptada por: Wu Hua
Este número célebre da Ópera de Pequim, originário da 
ópera Kunqu, tem uma melodia ritmada vigorosa.

A ópera Kunqu é uma das mais antigas formas de espec‑
táculo tradicional chinês e combina várias expressões ar‑
tísticas. Desenvolveu ‑se no século XIV e foi predominan‑
te no teatro do país até ao século XVIII, embora várias das 
suas peças sejam ainda representadas nos dias de hoje 
com grande popularidade.

solo de pipa
Intérprete: Wang Chen

Março em Jiangnan
Música: Wang Huiran
Baseada num tema da tradição Pingtan de Suzhou, esta 
peça retrata a paisagem pitoresca de Jiangnan e o regozi‑
jo popular pelo talento do instrumentista. 

Pipa é um instrumento de quatro cordas aparentado 
com o alaúde, e o seu aparecimento na China data pelo 
menos do século III, embora haja algumas referências a 
um instrumento que poderá ser o mesmo remontando 
ao século III A.C. É dedilhado com unhas postiças, e tem 



um carácter marcado pelo rápido decaimento dos sons, 
compensado com tremolos muito rápidos e expressivos 
que dão a ilusão de sons mais prolongados.

solo de dizi
Intérprete: Li Nixia 

Viagem a Suzhou
Música: Jiang Xianwei
Baseada num tema de ópera Kunqu, esta composição co‑
lorida e lírica recria a experiência de vaguear por entre a 
calma e beleza dos jardins clássicos da cidade de Suzhou.

Dizi é uma flauta transversal de bambu, um dos instru‑
mentos mais importantes da música tradicional chinesa. 
A flauta está presente na China há pelo menos 9 mil anos, 
segundo descobertas arqueológicas recentes, tendo ‑se en‑
contrado fragmentos de instrumentos muito semelhantes 
aos modernos. O instrumento específico conhecido como 
dizi, por sua vez, data de cerca do século V A.C.

solo de dança
Bailarina: Song Fei’er

Alma de pavão
Coreografia: Shen Ge
Dança inspirada na “Dança do Pavão” originária da et‑
nia Dai. A graciosidade e elegância inata dos pavões são 
representadas pela flexibilidade do corpo e dos dedos da 
bailarina. A fusão perfeita da bailarina com a natureza é 
conseguida com movimentos lentos, rodopios e saltos.

canção para voz feminina solo
Cantora: Fang Lili

Jiangnan para sempre
Letra: Qin Yi, Xiao Quan; Música: Wu Xuan, Huang Xiafen
Baseada em melodias Pingtan de Suzhou, esta canção re‑
trata a beleza e riqueza da região de Jiangnan.

Pingtan é a combinação de duas formas de narrativa 
musical tradicional do sul de Jiangsu, e data da Dinastia 
Song (entre os anos de 960 e 1127).

Variações Maylia
Canção tradicional de Xinjiang
Música: Hu Tingjiang
Canção tradicional muito conhecida na China. A perso‑
nagem principal é a jovem Maylia, delicada e alegre.

Xinjiang é uma grande região autónoma situada no no‑
roeste da China.

suona e dizi
Intérpretes: Zhang Qianyuan, Li Nixia

Montanha coberta de neve
Música: Feng Xiaoquan
Marcada por um carácter tibetano, esta peça funde a so‑
noridade suave da flauta de bambu (dizi) com o brilho da 
suona. Retrata a paisagem pitoresca de uma montanha 
coberta de neve e a alegria do povo.

A suona é um instrumento de sopro similar ao oboé 
ocidental. É usado especialmente na música ao ar livre, 
pelos seus níveis elevados de intensidade e sons agudos. 
Instrumentos semelhantes terão sido introduzidos na 
China cerca dos séculos III a V, embora as referências es‑
critas à suona surjam apenas um milénio mais tarde. 

ensemble de música tradicional

Canção da montanha
Música: Wang Aikang
Baseada em melodias tradicionais de Jiangsu, esta can‑
ção descreve um cenário alegre de raparigas rindo en‑
quanto trabalham no campo, no sul de Jiangsu.

ensemble de instrumentos tradicionais

Flores desabrochantes e Lua cheia
Música: Huang Yijun
Um tema leve e brilhante descreve uma dança graciosa e 
elegante sob o luar e entre as flores.

Wang Aikang direcção artística e musical

Compositor, maestro e director do Grupo de Música Tra‑
dicional de Jiangsu. Algumas das suas obras estão entre as 
mais importantes que integram a Exposição Nacional de 
Obras Musicais Tradicionais. Conquistou numerosos pré‑
mios nos Festivais de Música e Dança da Província de Jiang‑
su. Foi nomeado director de orquestra para acompanhamen‑
to em quatro edições seguidas do concurso musical mais 
importante do país, nas provas finais de er’hu e pipa (gui‑
tarra chinesa). Como maestro, dirigiu várias formações em 
países da Europa e da Ásia. Foi escolhido como compositor 
ou maestro em inúmeros concertos nacionais e álbuns gra‑
vados pelo programa Perfume da Música Nacional, da CCTV.

Grupo de Artes Performativas de Jiangsu

Fundado em Setembro de 2001, o Grupo de Artes Performati‑
vas de Jiangsu é o maior grupo artístico da China, combinan‑
do diferentes géneros. Actualmente tem 1047 membros divi‑
didos por 11 colectivos artísticos (12 estilos artísticos), uma 
companhia de dança, uma escola, 5 teatros e várias socieda‑
des. Um total de 17 artistas do grupo foram já galardoados 
com Prémio das Flores de Amendoeira, o prémio mais impor‑
tante do teatro chinês, e 21 artistas com o Prémio Wenhua.

O Colectivo Artístico Tradicional de Jiangsu é constituído 
por artistas que integram os 11 grupos artísticos citados. É 
um colectivo ecléctico, e os seus membros mudam em fun‑
ção dos diferentes projectos. Ao longo dos anos, tem visitado 
diferentes países da Europa, Ásia e América, transformando‑
‑se numa ponte de comunicação com o mundo e uma jane‑
la importante através da qual o Grupo de Artes Performativas 
de Jiangsu apresenta a magnífica cultura chinesa.

Jiangsu é uma província situada na costa oriental da Chi‑
na, junto ao Mar Amarelo e a ocidente da península da Co‑
reia e Japão. A sua parte sul é atravessada pelo Rio Yangtze.

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DEPATROCINADOR 
ANO ORIENTE
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