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1ª PARTE

Remix Ensemble Casa da Música
Emilio Pomàrico direcção musical 
Lucas Fels violoncelo

György Ligeti 
Concerto de câmara (1969/70; c.20min)

1. Corrente
2. Calmo, sostenuto
3. Movimento preciso e meccanico
4. Presto

Concerto para violoncelo (1966; c.15min)
[Dois andamentos sem título]

2ª PARTE

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 
Susanna Andersson soprano

György Ligeti
Lontano (1967; c.11min)

Apparitions (1958/59; c.9min)
1. Lento –
2. Agitato

Excertos da ópera Le Grand Macabre (1974 ‑77, rev.1996; c.17min)
1. Prelúdio das buzinas
2. Entrada de Nekrotzar
3. Interlúdio – Cena 4
4. Psst! Ps ‑psst! –
5. Ahh!... O que é agora? –
6. Kukuriku! Kikeriki! Ele está a aproximar ‑se!
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György Ligeti
DICSŐSZENTMÁRTON (HOJE TÎRNĂVENI), 28 MAIO 1923

VIENA, 12 JUNHO 2006

Concerto de câmara

Muitas das características mais idiossincrá‑
ticas da música de Ligeti estão associadas 
a experiências marcantes da sua infância. 
Por exemplo, o frequente uso de trompas 
em afinação natural, soando “desafinadas” 
no contexto orquestral – como no Concert 
Românesc (1951), no Trio com trompa (1982) 
e no Concerto de Hamburgo (1999) –, tem por 
base as trompas dos pastores que Ligeti ouvia 
ao longe, desde os três anos de idade, quando 
ia passar férias com os seus tios nas monta‑
nhas dos Cárpatos; a sua frequente ideia da 
música como uma teia ou emaranhado de 
sons tem por base um sonho horrível de infân‑
cia, despertado pela sua aracnofobia (veja‑
‑se o texto sobre Apparitions, obra de 1959, 
na pág. 8); e o comum invocar de metáforas 
matemáticas e científicas na sua música (em 
obras como os Estudos para piano) resulta de 
um interesse precoce pela ciência, muito insti‑
gado pelo pai e manifestado no facto de, entre 
os 12 e 13 anos de idade, ter passado imenso 
tempo a fazer experiências químicas caseiras.

Uma outra característica idiossincrática de 
Ligeti é a ideia da música como um mecanismo, 
de uma música maquinal, que tipicamente 
começa de forma muito precisa e sincroni‑
zada, mas que aos poucos fica desconjuntada 
e caótica, à medida que se sobrepõem múlti‑
plos ritmos assíncronos, como uma confusão 
de relógios sobrepostos, cada um com o seu 
tiquetaque. O locus classicus desse tipo de 
textura é o Poema sinfónico para 100 metró‑
nomos (1962), ouvido imediatamente antes 

do início deste concerto. Mas é um elemento 
recorrente na obra de Ligeti, presente também, 
entre outros, nos terceiros andamentos do 
Quarteto de cordas n.º 2 (1968) e do Concerto 
de câmara, que hoje ouvimos. E também essa 
ideia vem da infância de Ligeti, especifica‑
mente de duas fontes: de uma colecção de 
contos de Guyla Krúdy (1878 ‑1933), oferecidos 
por engano ao jovem György (não se tratava 
propriamente de literatura infantil…), nos quais 
se descrevia uma planície húngara cheia de 
relógios e barómetros, produzindo o zumbido 
assustador de um tiquetaque maquinal; e as 
suas visitas frequentes à tipografia onde traba‑
lhava o tio, e onde se podia ouvir também esses 
ruídos mecânicos constantes e desalinhados. 

Mas o Concerto de câmara não se limita 
a essa música mecânica. Dividido em quatro 
andamentos, cada um tem um carácter 
próprio. O primeiro é gentil e delicado, mas 
também muito activo, começando com uma 
pequena constelação de sons, de sonoridade 
muito luminosa, que se vai progressivamente 
alargando; a meio, a música muda radical‑
mente, adquirindo um carácter misterioso e 
quase imóvel. O segundo andamento parti‑
lha com o primeiro a luminosidade e a deli‑
cadeza, mas é, pelo menos inicialmente, mais 
contemplativo; muda também a meio, para 
algo agressivo, sinistro e lancinante. Depois 
do caos mecânico do terceiro andamento, o 
quarto prolonga a ideia de agitação, mas agora 
com uma muito maior multiplicidade de ideias, 
muitas delas fragmentárias, e com um carác‑
ter, a espaços, quase cómico.

A obra foi composta entre 1969 e 1970, para 
o ensemble “die reihe”, fundado pelo composi‑
tor e maestro austríaco Friedrich Cerha – um 
dos amigos mais próximos de Ligeti desde que 
este se refugiara na Europa Ocidental (a partir 
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de 1956). Depois de uma década em que se 
tinha dedicado essencialmente à composição 
para grande orquestra, com obras como Appa‑
ritions (1959), Atmosphères (1961), Requiem 
(1965) e Lontano (1966), era esta a primeira 
vez que Ligeti escrevia para um ensemble 
mais pequeno (o tipo de formação correspon‑
dente ao Remix Ensemble), neste caso para 
um total de 13 músicos. O novo formato tradu‑
zia também o crescente interesse de Ligeti por 
texturas mais transparentes (depois da hiper‑
densidade das obras orquestrais anteriores), 
um interesse que floresceria em pleno nas 
décadas seguintes.

Concerto para violoncelo

Ligeti escreveu, ao todo, quatro concertos para 
instrumento solista e orquestra: o Concerto 
para violoncelo (1966), que hoje ouvimos; o 
Concerto para piano (1988); o Concerto para 
violino (1993); e o Concerto para trompa (1999). 
Nenhum deles soa muito convencional, em 
especial porque todos rejeitam, de um modo 
ou outro, a ideia de oposição entre solista e 
orquestra que estava tão na base do género 
do concerto no século XIX; todos favorecem, 
em vez disso, uma maior integração entre os 
dois níveis. Mas de todos eles é o Concerto para 
violoncelo, sem dúvida, o menos convencional. 
Em certo sentido, é quase um anti ‑concerto, 
na medida em que, em grande parte da obra, 
o papel musical do solista não se diferencia 
claramente do dos músicos da orquestra. Não 
fosse a separação visual do solista em palco 
e alguns momentos de mais assumido virtuo‑
sismo, seria quase impossível adivinhar que 
se trata efectivamente de um concerto, e não 
de uma peça para orquestra em que o violon‑
celo toca bastante. (Já nos outros concertos 

de Ligeti, o solista está em muito mais evidente 
posição de destaque.)

Há certamente um lado provocador nesta 
opção do compositor. Ligeti sempre apre‑
ciou um lado irónico e até absurdo da música, 
e chegou até, no início da década de 1960, a 
participar no movimento Fluxus, um movi‑
mento anti ‑Arte (pelo menos contra a arte 
tradicional) ao qual pertencia também John 
Cage. São dessa altura obras como Três Baga‑
telas (1961), para piano, que tem apenas uma 
nota, após a qual o pianista fica em silêncio; 
uma “provocação musical” intitulada O futuro 
da música (1961) – basicamente uma confe‑
rência de Ligeti em que este nada dizia, sendo 
a “música” constituída pelos protestos da 
audiência; e, claro, o já mencionado Poema 
sinfónico para 100 metrónomos (1962). Mas é 
preciso lembrar também que, nas décadas de 
1950 e 60, o género do concerto tinha caído em 
desuso nos círculos da vanguarda, por carre‑
gar demasiadas conotações com o passado 
romântico, pelo que, quando os compositores 
se dedicavam a ele, faziam ‑no frequentemente 
de formas não convencionais.

E se há um lado irónico nesta obra, é mais na 
atitude perante o género, e não tanto no carác‑
ter da música em si, que é predominantemente 
sério – ainda que em duas matizes muito distin‑
tas, correspondentes a cada um dos anda‑
mentos em que a obra se divide. O primeiro 
andamento é, assim, um dos mais contempla‑
tivos e lentos de toda a obra de Ligeti, come‑
çando com uma nota estática no solista, que 
gradualmente se alarga à orquestra criando 
um jogo subtil e mágico de cores sonoras em 
lenta mutação; já o segundo andamento, ainda 
que comece relativamente sereno, rapida‑
mente se torna hiperactivo, frenético e histé‑
rico, contendo uma sucessão rápida de gestos 
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contrastantes, cada um deles muito marcado. 
Essa oposição entre o contínuo e o descontí‑
nuo é, de resto, muito típica da música de Ligeti 
dos anos 60 (compare ‑se Lontano ou Atmos‑
phères, do lado mais contínuo, a Aventures ou 
Nouvelles Aventures, do lado descontínuo), 
ainda que essa oposição raras vezes tenha 
sido explorada na mesma obra de modo tão 
radical quanto aqui.

Lontano

“A música parece brilhar, ser radiante. 
Em termos de dinâmicas isto é enfatizado 
por um crescendo, e nas alturas por 
uma subida gradual para regiões cada 
vez mais agudas, até que uma só nota, 
um Ré sustenido, muito agudo, emerge 
e aí permanece, como se esta luz 
musical fosse primeiramente difusa, 
mas lentamente o carácter difuso 
desaparecesse e ficasse um único feixe 
direccionado. (…) No momento em que 
o Ré sustenido agudo está presente (…), 
subitamente insinua ‑se um abismo, uma 
distância imensa, um buraco que perfura 
a música. É um momento que tem para 
mim uma irresistível associação com  
o maravilhoso quadro de Altdorfer,  
A Batalha de Alexandre (…), em que as 
nuvens azuis se separam e por detrás 
delas brilha um raio dourado de luz solar”.

 – Ligeti, citado em György Ligeti: Music of the 

Imagination (Richard Steinitz, 2003, p. 155)

Assim descreve Ligeti a parte final de Lontano, 
numa linguagem que facilmente se poderia 
estender ao conjunto da obra. Logo o início 
sugere essa ideia da peça como um estudo 
sobre a luz e a cor, com a entrada sucessiva 
(e extremamente suave, quase imperceptível) 

de uns 15 instrumentos, um a um, todos na 
mesma nota, criando uma lenta oscilação na cor 
(ou timbre) orquestral: é sempre a mesma nota, 
mas a sua cor vai mudando. Talvez a única obra 
de Ligeti comparável seja Lux Aeterna, a célebre 
peça para coro de 1966 (utilizada por Kubrick 
em 2001, Odisseia no Espaço), a qual consti‑
tui uma espécie de apêndice ao seu Requiem 
(1965), complementando e contrariando o 
cenário predominantemente sombrio e apoca‑
líptico deste com um banho intenso de luz. 

A ligação a Lux Aeterna é, na verdade, mais 
directa do que se pode imaginar. Composto em 
1967, um ano depois da peça coral, Lontano é 
uma espécie de orquestração – ou, melhor 
dizendo, uma recomposição – de Lux Aeterna. 
O material musical de base é, com efeito, o 
mesmo: em essência, uma sucessão de câno‑
nes extraordinariamente densos, tão densos 
que não ouvimos as vozes individuais, mas um 
efeito global de massa sonora em lenta evolu‑
ção. Até as melodias desses cânones são as 
mesmas numa obra e noutra. Mas, ainda que 
igualmente luminoso, o efeito é, claro, muito 
diferente, da sonoridade mais austera de um 
coro a cappella para a exuberância das múlti‑
plas cores da grande orquestra sinfónica.

Lontano é, também, um título extraordi‑
nariamente apropriado, captando a ideia de 
distância – infinitamente remota – que a música 
evoca, com o seu carácter suave e misterioso, 
o seu lento devir, a sua ausência de ritmo e a 
sua enorme fluidez e plasticidade. Esse carác‑
ter de distância deve ‑se também à quase 
total ausência de eventos dramáticos, suge‑
rindo uma espécie de viagem cósmica, longe do 
quotidiano das lutas humanas. De acordo com 
o próprio Ligeti, há também um sentido quase 
romântico nesta ideia de distância, ligado à 
música de Bruckner e Mahler. Passemos a pala‑
vra de novo ao compositor: “Compreendemos 
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a obra apenas dentro da nossa tradição. Se não 
conhecêssemos todo o Romantismo tardio, a 
qualidade de se encontrar a uma distância (…) 
não seria manifesta. Esta peça é nesse sentido 
tradicional, mas não literalmente (…); ela não 
usa citações directas da música romântica 
tardia, mas toca em certos tipos característi‑
cos dessa música”.

Apparitions

Apparitions foi o primeiro grande êxito de Ligeti 
na Europa Ocidental, depois de ter fugido da 
Hungria, em Novembro de 1956, na sequên‑
cia da sangrenta invasão soviética de Buda‑
peste. A obra estreou em 19 de Junho de 1960, 
em Colónia, tocada pela Orquestra da Rádio 
do Norte da Alemanha, no âmbito do Encon‑
tro Internacional de Música Contemporânea. 
De acordo com um crítico, Wolfgang Steine‑
cke, a obra recebeu um “aplauso frenético 
da audiência”, revelando “um grande talento 
composicional que até aqui tinha ficado escon‑
dido apenas por circunstâncias excepcionais”. 
Essas circunstâncias excepcionais tinham que 
ver, desde logo, com o facto de Ligeti ser, até 
1956, desconhecido do Ocidente, por viver na 
Hungria, um país comunista alinhado com a 
União Soviética. Mas, ao mesmo tempo, Ligeti 
estava até aí isolado em relação aos desenvol‑
vimentos mais recentes da música modernista 
ocidental, por essa música ser interdita para 
lá da Cortina de Ferro, em especial até 1955 
(a partir daí houve uma certa abertura). Esse 
isolamento tinha limitado o desenvolvimento 
de Ligeti como compositor, e, na verdade, só 
ao contactar com a nova música de composi‑
tores como Boulez e Stockhausen e com a nova 
música electrónica é que conseguiu concreti‑
zar algumas ideias composicionais que vinha 
já acalentando desde os seus últimos anos na 

Hungria, em especial a ideia de uma música 
puramente textural, puramente sonora, sem 
melodias ou ritmos definidos.

Na verdade, Apparitions começou por ser 
uma revisão (bastante substancial) de uma 
obra orquestral, Víziók, que Ligeti tinha esbo‑
çado na Hungria no Verão de 1956. Inicialmente, 
o compositor pensou em reduzir o efectivo a 16 
instrumentos, mas em 1958 voltou à ideia de 
escrever para orquestra, finalmente concluindo 
a obra em 1959. Na versão definitiva, ela divide‑
‑se em dois andamentos, o primeiro lento e o 
segundo agitado. Ambos revelam já traços 
ligetianos inconfundíveis que iriam cristalizar‑
‑se na década de 1960, como o uso de clus‑
ters (agregados que juntam todas as notas 
num determinado âmbito) e de massas sono‑
ras densas. Conforme o compositor muitas 
vezes mencionou, essas sonoridades têm 
a sua origem primeira num sonho de infân‑
cia, em que lhe aparecia uma teia de aranha 
densa e emaranhada, abanada e rasgada por 
uma multidão de insectos que nela se encon‑
travam aprisionados.

Le Grand Macabre (excertos)

Composta entre 1974 e 1977, Le Grand Maca‑
bre é a única ópera de Ligeti. O libreto, escrito 
por Michael Menske e pelo próprio Ligeti, 
baseia ‑se numa peça do dramaturgo flamengo 
Michel Ghelderode, escrita em 1934 e intitu‑
lada A Balada do Grande Macabro. A peça, 
inspirada pelas pinturas mais tétricas e grotes‑
cas de Bosch e Breughel (como O Triunfo da 
Morte), situa ‑se num país imaginário, a Breu‑
ghelland (a terra de Breughel, literalmente), 
mostrando a chegada de Nekrotzar (a Morte), 
disposto a aniquilar todos os vivos. Mas 
enquanto que, na peça, Nekrotzar é um charla‑
tão e tudo acaba em bem, na ópera a situação 
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é mais ambígua, sendo até altamente conce‑
bível que a figura da Morte seja real.

Há, assim, um elemento explicitamente 
apocalíptico na ópera de Ligeti, traduzindo 
uma ameaça da aniquilação de toda a Huma‑
nidade. Assim canta Nekrotzar a certa altura: 
“Um grande calor sobrevirá, como o de mil 
sóis, e os mares secarão. Com grande estré‑
pito cairão as montanhas e o ar queimará como 
o gás”. Esse elemento apocalíptico certamente 
dizia muito a um compositor como Ligeti, que 
viveu directamente muitas das grandes catás‑
trofes do século XX, com grande parte da sua 
família (de origem judaica) assassinada pelos 
nazis em campos de concentração durante a 
Segunda Guerra, e com o que sofreu com as 
perseguições estalinistas na Hungria do pós‑
‑guerra. Além disso, talvez a ópera evoque 
também a ameaça da catástrofe nuclear, muito 
presente na década de 1970. 

Mas a ópera não se limita, longe disso, a essa 
dimensão catastrofista. Há também imenso 
humor, do grotesco ao rocambolesco e ao 
simplesmente cáustico e absurdo, e também 
elementos de intenso lirismo, como na cena de 
amor, perto do início, entre Amando e Amanda. 
De resto, o contexto narrativo é demasiado 
ambíguo para se poder ter uma interpretação 
excessivamente fechada do significado da 
ópera. E, do mesmo modo, também a música 
é extremamente diversificada, contendo não 
só uma espécie de compêndio das técnicas 
e texturas que Ligeti tinha desenvolvido na 
década de 60 e início da de 70, mas também 
muitos elementos novos na sua música, em 
especial um sentido apurado de pastiche de 
outros estilos, tanto de música do passado 
como de música popular.

A selecção de excertos da ópera que ouvi‑
mos hoje dá uma ideia dessa diversidade. 

Segue ‑se uma breve descrição de cada um 
desses excertos:

1. “Prelúdio das buzinas” – É o início da 
ópera, com uma espécie de versão cómica da 
célebre Abertura do Orfeu de Monteverdi, aqui 
não com dignos e majestosos trompetes, mas 
com ridículas e improváveis buzinas de carros.

2. “Entrada de Nekrotzar” – Trata ‑se do 
momento da chegada imponente e grotesca 
de Nekrotzar, que vem anunciar aos humanos 
o fim do mundo. A música é uma audaciosa 
colagem de múltiplas camadas independen‑
tes, cada uma com o seu andamento, incluindo 
um ostinato grotesco nos graves (uma defor‑
mação de um motivo da Sinfonia “Heróica” de 
Beethoven) e múltiplas danças distorcidas 
(ragtime, samba e flamenco), apresentadas 
como danças da morte.

3. Interlúdio – Cena 4 – Trata ‑se do momento 
seguinte a Nekrotzar ter declarado o fim do 
mundo. Começa com uma música desolada 
e crescentemente sinistra e ameaçadora, que 
conduz a uma espécie de visão muito ambígua 
do post ‑mortem (será o Paraíso? o Inferno? o 
vazio? o cataclismo não chegou a acontecer?).

4 ‑5 ‑6. Gepopo – Na ópera, estes três 
momentos, directamente encadeados 
uns com os outros, aparecem um pouco 
antes da entrada de Nekrotzar (o segundo 
excerto). Gepopo, chefe da polícia secreta de 
Brughelland (interpretado por um soprano de 
coloratura, num papel incrivelmente virtuo‑
sístico), vem avisar o Príncipe Go ‑go e o povo 
de Brughelland de um cometa gigantesco que 
se aproxima deles e que irá destruir o planeta, 
trazendo o fim do mundo. Tomado pelo pânico, 
as palavras de Gepopo são quase incompreen‑
síveis. A música traduz esse cenário apoca‑
líptico de forma simultaneamente sinistra, 
grotesca, irónica e absurda. 

DANIEL MOREIRA, 2019
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Emilio Pomàrico direcção musical 

O maestro e compositor italiano Emilio Pomàrico 
nasceu em Buenos Aires e é considerado uma 
das maiores referências da música contem‑
porânea, apresentando ‑se regularmente nos 
festivais de música, casas de ópera e salas de 
concerto mais importantes da Europa e de todo 
o mundo. Ao longo da sua carreira dirigiu inúme‑
ras estreias de obras de jovens compositores, 
de quem é um fervoroso defensor. Tem cons‑
truído laços profundos e duradouros através de 
colaborações regulares com alguns dos compo‑
sitores mais importantes do nosso tempo, 
incluindo Aperghis, Berio, Cerha, Carter, Casti‑
glioni, Donatoni, Dufourt, Ferneyhough, Grisey, 
Haas, Lachenmann, Nono, Nunes, Rihm, Sciar‑
rino, Xenakis e Zender. 

Nos últimos anos dirigiu estreias memorá‑
veis de obras de Emmanuel Nunes: Quodlibet 
(Lisboa, 1991); Omnia Mutantur Nihil Interit (Paris, 
1994); Musivus (Lisboa, 1996; Colónia, 2001). 
Dirigiu ainda o ciclo Caminantes de Luigi Nono 
(Paris, 1999) e Seraphin Symphonie de Wolfgang 
Rihm (Donaueschingen, 2011). De Georg Frie‑
drich Haas dirigiu a ópera Melancholia (Opera 
Garnier em Paris, 2008), o Concerto para saxo‑
fone barítono e orquestra (Colónia, 2008) e Ich 
suchte, aber ich fand ihn nicht (Munique, 2012).

Depois de apresentar o ciclo Carceri d’In‑
venzione de Brian Ferneyhough em Genebra, 
Zurique e Paris, Emilio Pomàrico estreou Finis 
Terrae em Paris (2012). Hans Zender confiou‑
‑lhe a estreia de Logos Fragmente, obra 
gravada com a Philharmonie de Berlim para 
a etiqueta Wergo, em 2011. Em 2013, estreou 
duas obras de George Aperghis: Quatre Études 
pour orchestre no Musik der Zeit (Colónia) e 
Musica (Estrasburgo); e Situations para 23 
solistas em Donaueschingen e Viena. Na Rühr 

Triennale (2013) dirigiu Das Mädchen mit 
den Schwefelhölzern de Lachenmann, ence‑
nado por R. Wilson, e Neither de M. Feldmann, 
numa produção de R. Castellucci, em 2014. 
No mesmo ano, fez a primeira apresentação 
na América Latina de Coro de Luciano Berio, 
no Teatro Colón em Buenos Aires. Em 2015 
dirigiu Wozzeck, a aclamada ópera de Berg, 
na Ópera de Dijon com a Sinfónica da Rádio 
SWR de Baden Baden e Freiburgo. Apresentou 
ainda uma nova produção de Luci mie traditrici 
de Sciarrino, no Wiener Festwochen em 2016, 
e a estreia mundial de Specter of the Garde‑
nia oder Der Tag wird kommen, de Johannes 
Maria Staud, no Steirischer Herbst Festival, em 
Graz. Mais recentemente, estreou no Festival 
Internacional d’Aix ‑en ‑Provence a nova ópera 
Pinocchio de Philippe Boesmans, encenada 
por Joël Pommerat.

Nomeado maestro residente do Reso‑
nanz Ensemble em Hamburgo para a tempo‑
rada 2017/18, dirigiu o concerto de abertura do 
Elbphilharmonie, em Janeiro de 2017. A direc‑
ção musical da nova produção de Christian 
Spuck de Winterreise de Hans Zender foi acla‑
mada na Ópera de Zurique, em 2018.

A sua agenda actual inclui concertos 
com a Sinfónica WDR de Colónia, a Sinfónica 
da Rádio de Estugarda (SWR), a Orques‑
tra Sinfónica Portuguesa, a Sinfónica da 
Radio France, o Klangforum Wien, o Ensem‑
ble Resonanz, o Collegium Musicum de Zuri‑
que, o Musikfabrik, o Remix Ensemble Casa 
da Música e o Phace Ensemble. É convidado 
para produções de ópera na Opéra Comique 
(Paris), Dijon, Nancy, e para se apresentar 
nos festivais de música de Aix ‑en ‑Provence 
e Avignon.
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Baldur Brönnimann direcção musical

Baldur Brönnimann é considerado um dos 
melhores maestros de música contemporâ‑
nea do mundo. Desenvolveu estreitas cola‑
borações com compositores de topo tais 
como John Adams, Saariaho, Birtwistle, Chin, 
Lachenmann, Lindberg, Haas e outros, e diri‑
giu obras importantes de Ligeti, Romitelli, 
Boulez, Vivier e Zimmermann. Apresentou ‑se 
em festivais como BBC Proms, Wien Modern, 
Darmstadt e Mostly Mozart no Lincoln Center. 
Maestro de grande versatilidade com uma 
abordagem aberta à programação e à interpre‑
tação musical, acredita firmemente na impor‑
tância das actividades de âmbito educativo e 
comunitário e na necessidade de questionar 
as fronteiras tradicionais da música clássica. 
É Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música e da Basel Sinfonietta.

Na temporada de 2018/19, Brönnimann 
regressa à Filarmónica de Seul e estreia ‑se com 
a Filarmónica do Luxemburgo (no âmbito do 
festival de música contemporânea Rainy Days 
na Philharmonie desta cidade), a Staatskape‑
lle Weimar, a Orquestra da Rádio Norueguesa, 
as Orquestras de Valência, Galiza e Astúrias, e 
a Tapiola Sinfonietta (Finlândia). Será o Direc‑
tor Artístico do festival Avanti! 2019 na Finlân‑
dia. Das temporadas passadas, destacam ‑se 
colaborações com as Filarmónicas de Oslo e 
Real de Estocolmo, a Philharmonia Orchestra, 
a Sinfónica da BBC e a Filarmónica de Bergen, 
entre outras. Recentemente estreou ‑se com 
as Sinfónicas das Rádios de Viena, Frankfurt 
e WDR, a Sinfónica Nacional Dinamarquesa e 
as Orquestras de Câmara Aurora e de Muni‑
que. Trabalha frequentemente com o Klangfo‑
rum Wien, tanto em Viena como em digressão.

No domínio da ópera, Brönnimann dirigiu 
Le Grand Macabre de Ligeti na English National 
Opera, na Komische Oper de Berlim e no Teatro 
Colón (Argentina), em produções de La Fura 
dels Baus e Barrie Kosky; Death of Klinghof‑
fer de John Adams na English Nacional Opera; 
L’Amour de Loin de Saariaho na Ópera Norue‑
guesa e no Festival de Bergen; e Index of Metals 
de Romitelli com Barbara Hannigan no Theater 
an der Wien. No Teatro Colón, dirigiu também 
Erwartung de Schoenberg, Hagith de Szyma‑
nowski, The Little Match Girl de Lachenmann 
(com o compositor no papel de narrador) e Die 
Soldaten de Zimmermann.

Enquanto Maestro Titular da Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música e da Basel 
Sinfonietta, Baldur Brönnimann continua a diri‑
gir programas onde combina de uma forma 
inesperada obras contemporâneas e desco‑
nhecidas com o repertório corrente. Entre 
2011 e 2015, foi Director Artístico do principal 
ensemble norueguês de música contemporâ‑
nea, BIT20. Foi Director Musical da Orquestra 
Sinfónica Nacional da Colômbia em Bogotá 
entre 2008 e 2012. 

Natural da Suíça, Baldur Brönnimann estu‑
dou na Academia de Música da Basileia e no 
Royal Northern College of Music em Manches‑
ter, onde foi posteriormente nomeado Profes‑
sor Convidado de Direcção de Orquestra. 
Actualmente vive em Madrid. 
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Lucas Fels violoncelo

Lucas Fels teve as primeiras aulas de violoncelo 
em Basileia e Zurique. Mais tarde estuda com 
Christoph Henkel (Freiburgo), Anner Bijlsma 
(Amesterdão) e Amadeo Baldovino (Fiesole). 

Como membro fundador do prestigiado 
Ensemble Recherche, tem tido um papel muito 
activo no desenvolvimento da música contem‑
porânea para ensemble e outras formações, 
tendo estreado centenas de obras ao longo 
dos 21 anos de existência do agrupamento. Em 
2006 juntou ‑se ao Arditti Quartet, com o qual 
gravou as integrais dos quartetos de cordas 
de Lachenmann, Dusapin, Harvey, Birtwistle, 
Gerhard, Ferneyhough e Casablancas.

Lucas Fels estreou diversos concertos 
para violoncelo de compositores como Wolf‑
gang Rihm (Styx und Lethe, 1998), Walter 
Zimmermann (Subrisio Saltat, 2003), Sebas‑
tian Claren (After Blinky, 2002), Mathias 
Spahlinger (Lamento, protokoll, 2013), entre 
outros. Entre 2010 e 2012, colaborou com 
Helmut Lachenmann numa nova edição e 
notação de Pression.

Leccionou em diferentes conservatórios 
(Northwestern University de Chicago, Musik‑
hochschule de Dresden, Universidade de Haifa) 
e fez palestras e conferências no Festival de 
Darmstadt durante 20 anos. Desde 2013, é 
professor de Interpretatorische Praxis und 
Vermittlung neue Musik na Universidade de 
Música e Artes do Espectáculo de Frankfurt.

Susanna Andersson soprano

Conhecida pela coloratura lírica e flexível, 
Susanna Andersson tem pisado os palcos mais 
prestigiados do mundo, incluindo BBC Proms, 
Festival de Aldeburgh, Ópera Real Sueca e 
Teatro Colón de Buenos Aires. Estabeleceu ‑se 
rapidamente como uma das principais vozes 
operáticas da sua geração na Suécia. 

Estreou ‑se como Zerlina (Don Giovanni) 
na Grange Park Opera (Reino Unido), e desde 
então cantou com: Royal Opera House, Covent 
Garden, Opera North, English National Opera, 
Ópera Nacional Dinamarquesa, Ópera Real 
Sueca, Festival de Salzburgo, New Turku Opera, 
Óperas de Nuremberga, Gotemburgo e Leipzig, 
tendo sido membro desta entre 2007 e 2009. 

O seu interesse pela música contempo‑
rânea levou ‑a a colaborar com: Birmingham 
Contemporary Music Group (Into The Little 
Hill de George Benjamin), Sinfónica da BBC 
(Higgelty Piggelty Pop! de Oliver Knussen, no 
Barbican Centre e no Festival de Aldeburgh) 
e Sinfónica de Helsingborg (estreia de Animal 
Songs de Albert Schnelzer, uma peça dedicada 
a Susanna Andersson). Fez a estreia mundial 
da ópera Die Eroberung von Mexico de Wolf‑
gang Rihm, no Festival de Salzburgo e em Coló‑
nia. Foi Vénus e Gepopo em Le Grand Macabre 
de Ligeti, na icónica produção de La Fura del 
Baus, apresentada na English National Opera, 
no Festival de Adelaide e no Teatro Colón. 

Como solista cantou com algumas das mais 
prestigiadas orquestras europeias – Mahler 
Chamber Orchestra, Filarmónica Real de 
Estocolmo, Filarmónicas de Helsínquia, Turku, 
Oulu e Graz, Sinfónicas de Malmö e Helsing‑
borg e Sinfónica da BBC. Em 2008 estreou‑
‑se nos BBC Proms como solista na estreia de 
Gaudete, obra de Stuart MacRae a si dedicada. 
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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, Pier‑
re‑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 e 
Pedro Neves, entre outros. 

No plano internacional apresentou‑se 
em Valência, Barcelona, Madrid, Ourense, 
Hudders field, Estrasburgo, Paris, Orleães, 
Bourges, Toulouse, Reims, Antuérpia, Bruxelas, 
Milão, Budapeste, Norrköping, Viena, Witten, 
Berlim, Colónia, Zurique, Hamburgo, Donaues‑
chingen, Roterdão, Amesterdão e Luxemburgo, 
incluindo festivais como Wiener Festwo‑
chen e Wien Modern (Viena), Agora (IRCAM 
– Paris), Printemps des Arts (Monte Carlo), 
Musica Strasbourg e Donaueschinger Musik‑
tage. Entre as obras interpretadas em estreia 
mundial incluíram‑se encomendas a Wolfgang 
Rihm, Georg Friedrich Haas, Wolfgang Mitte‑
rer e Daniel Moreira, além de obras de Pascal 
Dusapin, Georges Aperghis e Peter Eötvös. Fez 
ainda 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 encenação de Nuno Cari‑
nhas. Apresentou um projecto cénico sobre 
A Viagem de Inverno de Schubert na reinter‑
pretação de Hanz Zender, também com ence‑
nação 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 Harrison Birtwistle, James 
Dillon, Georg Friedrich Haas, Magnus Lindberg, 
Wolfgang Mitterer, Thomas Larcher, Oscar 
Bianchi e Philip Venables. 

A temporada de 2019 do Remix Ensemble 
é alimentada pelas residências artísticas de 
dois notáveis músicos europeus: Peter Eötvös, 
num programa que inclui a estreia portuguesa 
do melodrama Secret Kiss, uma encomenda 
da Casa da Música em parceria com outras 
instituições internacionais; e Jörg Widmann, 
como clarinetista e maestro. Apresenta obras 
de Ligeti ao lado do pianista Pierre‑Laurent 
Aimard, do violoncelista Lucas Fels e do trom‑
petista Aleš Klančar. Mais tarde, divide o palco 
com a maestrina Sian Edwards e a violinista 
virtuosa Carolin Widmann, num programa que 
estreia duas obras encomendadas a Rebecca 
Saunders e Ângela da Ponte. Regressa ainda à 
Arte da Fuga de Bach, na versão desafiante de 
Johannes Schöllhorn que já deu origem a um 
disco aclamado pela crítica.

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, pelo Remix Ensemble e a Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música, na restrita 
listagem de Escolha dos Críticos do Ano 2013. 
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito
Stefan Blunier maestro associado
Christian Zacharias maestro convidado 
principal designado

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Stefan Blunier, 
Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz Holliger, Elihau 
Inbal, Michail Jurowski, Christoph König (maes‑
tro titular no período 2009 ‑2014), Reinbert de 
Leeuw, Andris Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio 
Pomàrico, Peter Rundel, Michael Sanderling, 
Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Stor‑
gårds, Joseph Swensen, Ilan Volkov, Antoni Wit, 
Christian Zacharias e Lothar Zagrosek. Entre os 
solistas que têm colaborado com a orquestra 
constam os nomes de Pierre ‑Laurent Aimard, 
Jean ‑Efflam Bavouzet, Pedro Burmester, Joyce 
Didonato, Alban Gerhardt, Natalia Gutman, 
Viviane Hagner, Alina Ibragimova, Steven 
Isserlis, Kim Kashkashian, Christian Lindberg, 
Tasmin Little, Felicity Lott, António Meneses, 
Midori, Truls Mørk, Kristine Opolais, Lise de 
la Salle, Benjamin Schmid, Simon Trpčeski, 
Thomas Zehetmair, Frank Peter Zimmermann 
ou o Quarteto Arditti. Diversos composito‑
res trabalharam também com a orquestra, no 
âmbito das suas residências artísticas na Casa 
da Música, destacando ‑se os nomes de Emma‑
nuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, 
Magnus Lind berg, Pascal Dusapin, Luca Fran‑
cesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös, Helmut 
Lachenmann, Georges Aperghis, Heinz Holli‑
ger, Sir Harrison Birtwistle e Georg Friedrich 
Haas, a que se junta em 2019 o compositor 
Jörg Widmann.

A Orquestra tem ‑se apresentado também 
nas mais prestigiadas salas de concerto de Viena, 
Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, 
Valladolid, Madrid, Santiago de Compostela e 
Brasil, e ainda no Auditório Gulbenkian.

As temporadas recentes da Orquestra foram 
marcadas pela interpretação das integrais das 
Sinfonias de Mahler, Prokofieff, Brahms e Bruck‑
ner; dos Concertos para piano e orquestra de 
Beethoven e Rachmaninoff; e dos Concertos 
para violino e orquestra de Mozart. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a catego‑
ria de Jazz dos prestigiados prémios Victoires de 
la musique, em França. Em 2013 foram editados 
os concertos para piano de Lopes ‑Graça, pela 
Naxos, e o disco com obras de Pascal Dusapin 
foi Escolha dos Críticos na revista Gramophone. 
Nos últimos anos surgiram os CDs monográficos 
de Luca Francesconi (2014), Unsuk Chin (2015) 
e Georges Aperghis (2017), além de discos 
dedicados a obras de compositores portugue‑
ses, todos com gravações ao vivo na Casa da 
Música. Na temporada de 2019, a Orquestra 
apresenta obras ‑chave do Novo Mundo – entre 
as quais Amériques de Edgard Varèse e a Quarta 
Sinfonia de Charles Ives –, a Integral das Sinfo‑
nias de Tchaikovski, as sonoridades revolucio‑
nárias de Ligeti e novas obras de Jörg Widmann, 
Pedro Amaral e Clotilde Rosa.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica do 
Conservatório de Música do Porto, que desde 
então passou por diversas designações. Engloba 
um número permanente de 94 instrumentis‑
tas, o que lhe permite executar todo o repertó‑
rio sinfónico desde o Classicismo ao Século XXI. 
É parte integrante da Fundação Casa da Música 
desde Julho de 2006.
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Remix Ensemble 

Violino
Angel Gimeno
Ivana Pristasova 

Viola
Trevor McTait

Violoncelo
Oliver Parr

Contrabaixo
António A. Aguiar

Flauta
Stephanie Wagner

Oboé
José Fernando Silva

Clarinete
Victor Pereira
Ricardo Alves

Fagote
Roberto Erculiani

Trompa
Nuno Vaz

Trompete
Aleš Klančar

Trombone
Ricardo Pereira

Piano/Celesta
Jonathan Ayerst

Cravo/Órgão 
Hammond
Vítor Pinho

Harpa
Carla Bos

Violino I
James Dahlgren
André Gaio Pereira*
Radu Ungureanu
Tünde Hadadi
Andras Burai
Emília Vanguelova
Maria Kagan
Roumiana Badeva
Vadim Feldblioum
Ianina Khmelik
Vladimir Grinman
José Despujols
Alan Guimarães
Flávia Marques*

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Pedro Rocha
Paul Almond
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Pedro Carvalho*
Ana Luísa Carvalho*
Raquel Santos*

Viola
Anna Gonera
Hazel Veitch
Emília Alves
Biliana Chamlieva
Rute Azevedo
Francisco Moreira
Luís Norberto Silva
Jean Loup Lecomte
Theo Ellegiers
Virginia C. Rodriguez*

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Sharon Kinder
Bruno Cardoso
Gisela Neves
Aaron Choi
Hrant Yeranosyan
Joana Rocha*

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Nadia Choi
Nelson Fernandes*
João Fernandes*

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer
Angelina Rodrigues
Ana Catarina Costa*

Oboé
Aldo Salvetti
Telma Mota*
Tamás Bartók
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
Gergely Suto
João Moreira
Frederic Silva Cardoso*

Fagote
Gavin Hill
Alexander Veryukhanov*
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Saar Berger*
Bohdan Sebestik
Eddy Tauber
Hugo Carneiro
José Bernardo Silva
Hugo Sousa*

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo
Rui Brito
Pedro Gonçalves*
Dawid Seidenberg

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
André Conde*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Bruno Costa

Percussão
Bruno Costa
Nuno Simões
Paulo Oliveira
André Dias*

Harpa
Ilaria Vivan

Piano/Celesta
Luís Filipe Sá*

Celesta/Sintetizador
Raquel Cunha*
Luís Duarte*

Bandolim
Jorge Carvalho*

*instrumentistas 
convidados 

Orquestra Sinfónica
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