
Dusapin Casa da Música

Pascal Dusapin que hoje com
pleta 57 anos é um dos mais im
portantes compositores franceses
vivos um dos mais premiados
um dos mais instintivos e ao
mesmo tempo um dos que mais
impõem a reflexão o pensamen
to Antigo discípulo de Iannis
Xenakis admirador do pioneiro
Edgar Varése soma mais de três
décadas de carreira sobre um

idioma próprio virtuoso no qual
a orquestra e o papel dos instru
mentos solistas no seu conjunto
assumem lugar determinante

Em 2012 ano de França na Casa
da Música no Porto Dusapin foi
compositor convidado da institui
ção o que permitiu a abordagem
de várias das suas obras em con
certo e a consumação de uma en
comenda JetztGenau Agora
mesmo que o Remix Ensemble
viria a estrear no fecho do Festival

de Música de Estrasburgo durante
a digressão internacional e a
apresentar no Porto pouco depois
no regresso a casa

Ao vivo 2012 o disco anual
da Casa da Música com o teste
munho necessariamente parce
lar do muito que as formações
residentes a Orquestra Sinfónica
do Porto e o Remix Ensemble

ofereceram no ano anterior
assume assim um lugar próprio e
único na discografia de Dusapin
ao reunir cinco obras do compo
sitor francês uma delas inédita
em disco Jetzt Genau todas
extraordinárias e primorosamente
interpretadas todas comprovando
o gosto de compositor pelo traba
lho com grandes massas sonoras
orquestras diferentes conjuntos
instrumentais e pelo seu con
fronto com instrumentos solistas

O alinhamento do disco segue
um percurso absolutamente
lógico num jogo de contrastes
que se vai avolumando entre
cada obra e em cada uma delas
até ao clímax violento de Jetzt

Genau concertino para piano e
pequena orquestra que antecede
a reflexão de Quad para violino
e 15 instrumentistas inspirada
na peça de teatro para televi
são de Samuel Beckett que o

compositor dedica ao filósofo
Gilles Deleuze um dos principais
pensadores da segunda metade do
século XX com obra escrita sobre
Beckett e sobre cinema para o
que mais interessa no contexto
do disco de Dusapin

A viagem parte do primeiro
solo para orquestra do
compositor Go e encerra com
o último desse conjunto de sete
Uncut título que não pode

deixar de remeter para o cinema
e para a exclamação que encerra
a filmagem de diferentes planos
precisa e necessariamente com o
sentido oposto Cut Uncut
Os sete solos para orquestra foram
compostos por Dusapin ao longo
de quase duas décadas tendo
Go e Uncut sido concluídos

em 2008

Ária concerto para clarinete
e pequena orquestra datado de
1991 sustenta linhas melódicas
que se cruzam com o conjunto de
instrumentos partindo de uma
evidente inspiração vocal O con
certo antecede Jetzt Genau
a obra composta para a Casa do
Porto e que o Remix estreou num
concerto iniciado com um estudo
de Pedro Amaral

Com Dusapin tudo é tudo
tudo em si mesmo e o seu contrá

rio sempre sob lirismo energia
tensão Tudo o que os intérpretes
honram dos protagonistas da
Casa da Música aos seus solistas
Victor Pereira em clarinete Ni
colas Hodges em piano e Angel
Gimeno em violino

As gravações do disco foram
efectuadas ao vivo na Casa da

Música pelos Serviços de Áudio
da Escola Superior de Música
Artes e Espectáculo do Instituto
Politécnico do Porto ESMAP
que também garantiram a edição
final O que obviamente reforça
o mérito da ESMAP e da Casa da

Música MARIA AUGUSTA GONÇALVES
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