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MECENAS CASA DA MÚSICA APOIO INSTITUCIONAL

The Woman One Longs for

Filme de Curtis Bernhardt (1929)

Música de Pascal Schumacher (2011; estreia nacional) 

Cine ‑Concerto
Duração: 77 minutos sem intervalo

Apoio: music:LX – Luxembourg Export Office

Filmphilharmonic Edition
Filme com a cortesia de Friedrich‑Wilhelm‑Murnau‑Stiftung
Música com a cortesia de k.o.m. musikverlag

Na Fila I nº 5 da Sala Suggia foi colocada uma obra de João Ferro Martins (Mike, 

2014) que integra a exposição do Prémio Novos Artistas da Fundação EDP.  

Nos espaços da Casa da Música, e no âmbito da colaboração com a 

Fundação EDP, mostram ‑se outras duas obras: do mesmo artista, 

Composição Conjugal ‑Codae, de João Mouro, Ricas Vidas. Os restantes 

artistas e obras estão patentes a público na Galeria da Fundação EDP 

(de 3ª a dom., das 13h às 18h até 23 de Março).

Die Frau, nach der man sich sehnt (título original em ale‑
mão) é um filme mudo de 1929 do realizador Curtis 
Bernhardt, também conhecido como “Os três amantes”. 
Estreou a 29 de Abril de 1929 na Mozartsaal de Berlim. 
O argumento de Ladislaus Vadja foi adaptado a partir de 
um romance do autor checo Max Brod. O filme original 
teve uma banda sonora para acompanhamento ao vivo 
de Giuseppe Becce. Em 1931 foi feita uma versão com 
banda sonora sincronizada de Edward Kilenyi. 

A actual versão restaurada, com música de Pascal Schu‑
macher, foi editada em DVD e estreada em cine ‑concerto 
na Philharmonie do Luxemburgo a 24 de Maio de 2012, 
sob a direcção musical de Christian Schumann. 

Henri Leblanc (Uno Henning), pertencente à mais jo‑
vem geração de um clã de industriais falidos, casa com a 
herdeira de uma grande fortuna para salvar a família da 
bancarrota. Num comboio com destino ao Sul de Fran‑
ça, na viagem de lua ‑de ‑mel, sente ‑se atraído pela beleza 
de uma mulher. Ela é Stascha (Marlene Dietrich), que se 
faz acompanhar de um homem mais velho, de seu nome 
Dr. Karoff (Fritz Kortner). Stascha confessa a Henri que 
ela e o seu companheiro de viagem assassinaram o seu 
marido e pede ‑lhe que a ajude a fugir de Karoff. Este es‑
tranha a proximidade do desconhecido com Stascha, que 
apresenta Henri como sendo seu primo. 

Completamente dominado pela mulher fatal, Henri faz 
parar o comboio no meio da neve e, abandonando a sua 
jovem mulher, segue o casal suspeito até um hotel nos 
Alpes. Festeja ‑se a passagem de ano. Quando Karoff se 
apercebe do plano de fuga, ameaça a companheira com a 
possibilidade de a entregar à polícia. Stascha pede ajuda 
a Henri, que se envolve numa luta acabando por perder 
os sentidos devido a uma forte agressão. Quando a polí‑
cia chega ao hotel para prender Karoff, está longe de ima‑
ginar o desfecho desta história. 
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Compositor Pascal Shumacher 
sobre o programa do concerto

www.vimeo.com/86331575



Christian Schumann direcção musical

As performances carismáticas do talentoso maestro 
Christian Schumann têm ‑lhe garantido sucesso mundial 
junto do público e dos seus pares. Diplomou ‑se em Direc‑
ção e Composição na Universidade Franz Liszt em Wei‑
mar (Alemanha), em 2007. No mesmo ano ganhou o pri‑
meiro prémio no Concurso Internacional de Direcção de 
Budapeste. Trabalhou como assistente de Peter Eötvös, 
Gustavo Dudamel, Esa ‑Pekka Salonen e Ivan Fischer.

Apesar da juventude, tem tido grande actividade diri‑
gindo nas salas e festivais mais importantes as orquestras 
mais prestigiadas da Europa – tais como as Sinfónicas de 
Hamburgo e Viena, Filarmónica de Londres, Philharmo‑
nie do Luxemburgo, Konzerthaus de Viena, entre outras. 
Os seus repertórios sinfónico e operático são igualmente 
ricos e extensos, a que se junta uma apurada sensibilida‑
de tembém para as obras contemporâneas. Tem sido re‑
gularmente convidado para dirigir em vários países asiá‑
ticos, e em 2013 realizou uma bem ‑sucedida digressão 
ao Japão.

Pascal Schumacher vibrafone

Pascal Schumacher foi já descrito como um “ourives” na 
sua arte, um músico que explora as fronteiras, improvi‑
sador desenvolto e compositor imaginativo. A sua habi‑
lidade para explorar as ligações entre diversos géneros 
musicais torna difícil catalogar o seu talento, gosto ou in‑
fluências musicais. Certo é que este vibrafonista luxem‑
burguês tem uma capacidade e uma sensibilidade singu‑
lares e consegue imprimir estilo e originalidade em todas 
as suas interpretações.

A sua vocação para a improvisação conjuga ‑se com 
uma imaginação lúcida, dando origem a uma sonoridade 
original tão visionária como melódica. Como instrumen‑
tista, destaca ‑se um talento, abrangência e teatralidade 
livre de pretensiosismos. As suas parcerias e os seus pro‑
jectos musicais, desde o primeiro que criou em 1995, tra‑
duzem a sua natureza ecléctica. O seu duo com Jef Neve 
resulta num híbrido que foi descrito como algures entre 
a música contemporânea com traços de pop e jazz com 
traços de música clássica. O Pascal Schumacher Quartet 
tem uma sonoridade atractiva que destrói de forma cria‑
tiva todas as associações a um jazz polido de restauran‑
te do passado, e produz uma sonoridade contemporânea 
bela, melódia e de articulação natural.

Em 2011, Pascal Schumacher editou Bang My Can, o 
seu 5º álbum para a PSQ e o 3º projecto para a Enja des‑
de que assinou com esta editora em 2008.

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix Ensemble apresen‑
tou em estreia absoluta mais de oitenta e cinco obras e foi 
dirigido pelos maestros Stefan Asbury, Ilan Volkov, Kasper 
de Roo, Pierre ‑André Valade, Rolf Gupta, Peter Rundel, Jo‑
nathan Stockhammer, Jurjen Hempel, Matthias Pintscher, 
Franck Ollu, Reinbert de Leeuw, Diego Masson, Emilio 
Pomàrico, Brad Lubman e Paul Hillier, entre outros. 

No plano internacional, apresentou ‑se em Valência, Roter‑
dão, Huddersfield, Barcelona, Estrasburgo, Paris, Orleães, 
Bourges, Reims, Antuérpia, Madrid, Budapeste, Norrköping, 
Viena, Witten, Berlim, Amesterdão, Colónia, Zurique, Lu‑
xemburgo e Bruxelas. O projecto The Ring Saga, com música 
de Richard Wagner adaptada por Jonathan Dove e Graham 
Vick, levou o Remix Ensemble ao Festival Musica de Es‑
trasburgo, Cité de la Musique em Paris, Saint ‑Quentin ‑en‑
‑Yvelines, Théâtre de Nîmes, Le Théâtre de Caen, Grand 
Théâtre du Luxembourg e Grand Théâtre de Reims. Em 2012 
fez a estreia mundial do concertino para piano Jetzt genau! 
de Pascal Dusapin no programa de encerramento do Festi‑
val Musica de Estrasburgo, apresentou ‑se na Fundação Gul‑
benkian em Lisboa e na Filarmónica de Berlim. Entre os pro‑
jectos para 2013, mereceu destaque a ópera Quartett, de Luca 
Francesconi, com encenação de Nuno Carinhas, apresenta‑
da no Porto e em Estrasburgo. Em 2014 apresenta em estreia 
mundial Le soldat inconnu de Georges Aperghis, uma enco‑
menda da ECHO, e tem concertos agendados em Lisboa, Pa‑
ris, Ourense, Madrid e Colónia.

O Remix tem dez discos editados com obras de Pauset, 
Azguime, Côrte ‑Real, Peixinho, Dillon, Jorgensen, Staud, 
Nunes, Bernhard Lang, Pinho Vargas, Wolfgang Mitte‑
rer, Karin Rehnqvist e Pascal Dusapin. A prestigiada re‑
vista londrina de crítica musical Gramaphone incluiu o 
CD com obras de Dusapin na restrita listagem de Esco‑
lha dos Críticos do Ano 2013.
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