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1ª PARTE

Magnus Lindberg
Souvenir (2010; c.25min)
Estreia em Portugal

Georg Friedrich Haas
Wohin bist du gegangen?, para coro e ensemble (2012; c.12min)*
Estreia em Portugal

2ª PARTE

Thomas Larcher
Die Nacht der Verlorenen, para barítono e ensemble (2008; c.35min)*

1. Alles verloren –
2. Für Ingmar Bergman, der von der Wand weiss –
3. Im Lot – Memorial
4. Die Nacht der Verlorenen Das Ende der Liebe –
5. So stürben wir um ungetrennt zu sein 

Encomenda conjunta South Bank Centre, Casa da Música e Festival Eclat, Stuttgart.

PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS V

*Textos originais e traduções nas páginas 10 a 14.

Na impossibilidade de contar com a presença do barítono Benjamin Appl, por motivos de saúde, 

a Casa da Música agradece a Peter Schöne a disponibilidade para interpretar a obra de Thomas 

Larcher, à última hora, com o Remix Ensemble Casa da Música.



4

Magnus Lindberg 
HELSÍNQUIA, 27 DE JUNHO DE 1958

Souvenir, para ensemble

«Não comecei por planear esta obra para 
reflectir os meus pensamentos sobre o 
Gérard [Grisey], mas ela acabou por ter essa 
ligação. Está também ligada ao facto de que 
um outro momento importante da minha vida 
foi o Verão que passei com Franco Donatoni 
em Itália, a par do meu apreço pela sua Sinfo‑
nia de câmara, intitulada Souvenir, de 1967. 
A ligação a dois dos meus professores neste 
projecto fez sentido; tornou ‑se uma espé‑
cie de “lembrança” [“souvenir”] que me levou 
para trás, para o conceito da sinfonieta, de 
obras para pequena orquestra. Quando se 
pensa na sinfonieta, a Sinfonia de câmara de 
Schoenberg é um ponto de referência, mas eu 
diria também que a sinfonieta se tornou algo 
importante nos anos 60 e 70, quando grupos 
como a London Sinfonietta e o Domaine Musi‑
cal providenciavam oportunidades sinfónicas 
em pequena escala a compositores que não 
tinham oportunidade de trabalhar com gran‑
des orquestras. Senti nostalgia por esse mundo 
da sinfonieta, e voltei a ele seleccionando para 
esta obra apenas um instrumento por parte 
– nas cordas e sopros (com duas trompas, 
porque penso sempre nelas como um par) – 
e dois percussionistas. Tendo passado muitos 
anos a trabalhar com grandes texturas orques‑
trais, enfrentava subitamente o desafio de 
escrever para o que, em comparação, parecia 
um ensemble quase “despido”.»

– Magnus Lindberg1

1  Tradução: Daniel Moreira.

Magnus Lindberg é conhecido, acima de tudo, 
como criador de grandes massas orques‑
trais, seja no estilo mais selvagem (e até algo 
punk e industrial) de Kraft (1985), no estilo mais 
sóbrio e clássico (mas sempre enérgico) de 
Aura (1994), ou no estilo pós ‑romântico (e algo 
mahleriano) de Seht die Sonne (2007). Só em 
2009, ano anterior ao da composição de Souve-
nir, compôs Lindberg três obras, todas para 
grande orquestra (EXPO, Scoring e Graffiti, esta 
última também com coro). No total, é autor de 
mais de 20 obras substanciais para orquestra 
sinfónica, uma lista que continua a crescer, com 
Two Episodes (encomenda, entre outras insti‑
tuições, da Casa da Música, em 2016) e Tempus 
fugit (2017). Enquanto compositor finlandês, 
Lindberg é, nesse sentido, o grande herdeiro 
de Sibelius, compositor igualmente especiali‑
zado na escrita sinfónica (por muito que o estilo 
de Lindberg se diferencie – deliberadamente – 
do do seu antepassado). E é também um dos 
compositores mais requisitados pelas gran‑
des orquestras sinfónicas actuais, tendo sido 
compositor residente da Orquestra Filarmónica 
de Nova Iorque entre 2009 e 2011 (a obra que 
hoje ouvimos é uma encomenda desse período) 
e na Orquestra Filarmónica de Londres entre 
2014 e 2017.

Lindberg chegou até a afirmar que a orques‑
tra sinfónica é o seu instrumento preferido. E 
é assim, em resultado dessa predilecção, 
que apenas mais raramente tem escrito para 
orquestra de câmara, ou sinfonieta (como lhe 
chama no texto acima). Na verdade, quando 
Lindberg volta, em 2010, com Souvenir, a esta 
formação mais pequena (a formação de um 
grupo como o Remix Ensemble), fá ‑lo sete anos 
depois da sua última obra do género (Jubilees, 
de 2003): daí também a nostalgia – o souvenir. 
Mas, como explica o compositor, a recordação 
é também dirigida a dois dos seus professores 
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mais marcantes, com os quais tinha estudado 
na década de 1980, nomeadamente o francês 
Gérard Grisey e o italiano Franco Donatoni (já 
ambos entretanto falecidos: Grisey em 1998 e 
Donatoni em 2000). Por extensão, a recorda‑
ção é também dirigida à música de vanguarda 
das décadas de 60, 70 e 80, em que os princi‑
pais compositores (como Grisey e Donatoni) 
tendiam (fosse por restrição económica, fosse 
por opção estética) a escrever mais para sinfo-
nieta do que para grande orquestra. Curiosa‑
mente, Lindberg começou a sua carreira com 
uma atitude mais vanguardista (nos anos 80) 
e depois (a partir dos anos 90) procurou uma 
expressão mais clássica. Nesse sentido, ao 
voltar à formação da sinfonieta e recordar os 
seus anos de juventude, parece que esta peça 
pisca o olho, nostalgicamente, ao seu próprio 
passado mais radical.

Mas fá ‑lo sem que haja, na música propria‑
mente dita, um qualquer regresso ao seu estilo 
mais antigo (de Kraft ou mesmo Aura). O tom 
da obra é, ainda assim, bastante distante do 
das suas obras imediatamente anteriores. De 
facto, não temos aqui nem o lirismo neo ‑ro‑
mântico de Seht die Sonne nem o arcaísmo 
épico de Graffiti. Em vez disso, predomina um 
sentido enérgico e algo telúrico, estabelecido 
logo desde o início, com uma vigorosa e solene 
pulsação nos graves, que parece vir do fundo 
da terra. Esse sentido enérgico e activo predo‑
mina de tal modo que mesmo o andamento 
mais lento (o segundo) é na verdade muito 
agitado, combinando sonoridades mais longas 
com outras cheias de movimento interno (como 
trilos e pequenas escalas). Em geral, a música 
apresenta uma sucessão caleidoscópica de 
ideias e cores, dando uma constante sensação 
de movimento (em especial nos andamentos 
mais rápidos: o primeiro e o terceiro). Interes‑
sante também é que Lindberg tenha conse‑

guido extrair um som tão largo (tão orquestral) 
de um ensemble tão reduzido, mostrando que 
a sua abordagem é sinfónica mesmo quando 
escreve para formações instrumentais mais 
pequenas. Enfim, apesar de ser um souvenir, 
a música tem tudo menos de nostalgia – ao 
contrário das duas outras obras deste concerto, 
que giram, ambas, em torno de temáticas assu‑
midamente sombrias.
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Georg Friedrich Haas
GRAZ, 16 DE AGOSTO DE 1953

Wohin bist du gegangen?, 
para coro e ensemble

Arriscar ‑se ‑á dizer que quase todo o público 
ouvirá hoje esta obra pela primeira vez, consi‑
derando não só o facto de ser muito recente 
(estreada em Salzburgo em 2013) e não ter sido 
ainda apresentada em Portugal, mas também 
de não existir nenhuma gravação comercial 
nem registo disponível no YouTube (onde se 
encontram gravações de muitas das obras 
do compositor). Mas haverá certamente no 
público muitos que, durante este ano em que 
Georg Friedrich Haas é Compositor Resi‑
dente na Casa da Música, ouviram, pelo menos 
nesse contexto, algumas das suas obras, como 
dark dreams (a 19 de Janeiro), in vain (a 20 de 
Janeiro), Natures mortes (a 12 de Maio) e o 
Concerto grosso n.º 1 (a 30 de Junho). Quem 
o tiver feito reconhecerá na obra desta noite 
muitos dos traços característicos de Haas: 
um carácter contemplativo e algo psicadélico, 
associado a harmonias estáticas ou em muta‑
ção lenta (na linha da chamada música espec‑
tral, de Murail ou Grisey); uma alternância entre 
partes ritmicamente caóticas e outras com 
uma pulsação claramente definida (ao jeito da 
música minimalista, como em Natures mortes, 
obra cheia de ecos de Steve Reich); o recurso 
a nuances de afinação muito subtis (como no 
Concerto grosso para quatro trompas alpi‑
nas); e o jogo com a luz e a penumbra em palco 
(como em in vain).

Este último aspecto é particularmente 
saliente em Wohin bist du gegangen?. Sem 
entrar em demasiados detalhes – e correr 
o risco de dizer escusados spoilers –, esta é 

uma das várias obras de Haas em que parte 
da música é tocada às escuras. Para além do 
caso já mencionado de in vain (2000), em que 
se começa com a luz de palco normal e por 
duas vezes o palco cai, gradualmente, na total 
obscuridade, há até um caso – o do Quarteto 
de cordas n.º 3 (2001) – em que toda a música 
é tocada às escuras, do princípio ao fim da 
obra. Uma das implicações deste recurso à 
escuridão – utilizado também em partes das 
suas óperas Adolf Wöfli (1981) e KOMA (2016) – 
é um reforço do sentido comunitário na perfor-
mance. De facto, cada músico tem de estar 
ainda mais atento aos outros do que o habitual, 
pois é por uma deixa sonora que sabe quando 
entrar (como por exemplo, na obra desta noite, 
quando os cantores sabem que têm de fazer 
um certo desenho descendente em resposta 
a uma pancada nos tímpanos, ou a flauta sabe 
que tem de entrar com uma dada nota logo a 
seguir à entrada do clarinete, que por sua vez se 
seguiu ao trombone, e este à tuba). Mas a escu‑
ridão força também o compositor a pensar a 
música de modo diferente, tipicamente dando 
maior liberdade de execução – e até mesmo 
de improvisação – aos músicos (deixando os 
cantores, por exemplo, escolher livremente o 
ritmo em que dizem ou cantam um certo texto).

A penumbra tem significados muito varia‑
dos nas obras de Haas, do mais óbvio, como 
metáfora da ideia de falta de esperança (na 
ópera Nacht de 1996) à evocação do mistério 
de um mundo primordial (em in vain). No caso 
da obra que hoje ouvimos, a penumbra condiz 
com os temas de despedida, dor e abandono 
que são evocados pelo texto (ver página 10) – 
uma tradução livre de versos do poeta persa 
Attar de Nishapur (ca. 1136 ‑ca. 1220). Dois ou 
três exemplos bastam para o mostrar: “Para 
onde foste tu? Porquê? Como?”; “De repente 
foste ‑te embora, embora do teu amado”; “Só 
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estiveste um ou dois breves dias longe de mim. 
E olha: agora és uma estranha”. Esta temática 
reflecte ‑se também na disposição dos canto‑
res em palco, com os homens de um lado e as 
mulheres do outro, simbolizando essa separa‑
ção e incomunicação de que o texto trata.
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Thomas Larcher 
INNSBRUCK, 16 DE SETEMBRO DE 1963

Die Nacht der Verlorenen,  
para barítono e ensemble

«A obra poética de Ingeborg Bachmann tem‑
‑me acompanhado desde há muito tempo. 
Considero que a sua poesia lírica está de 
alguma forma acima dos contos, especial‑
mente os últimos excertos que deixou, prova‑
velmente nunca pensados para publicação. 
Em 2000, foram tornados públicos por Piper 
Verlag no volume Ich weiss keine bessere Welt: 
Unveröffentlichte Gedichte (Não conheço 
mundo melhor: Poemas inéditos).

«Em nenhum lugar encontramos esse 
‘caminho despretensioso’, de que a própria 
escritora falava, mais claramente revelado do 
que nestes excertos, fragmentos, irrupções. 
No entanto, o debate mediático que se seguiu 
à publicação mostrou que a edição destes 
textos, frequentemente muito pessoais e ínti‑
mos, teria de ser considerada um caso limite. 

(…)
«Contudo, esta fragilidade e esta crueza 

tornaram os textos interessantes para musi‑
car. Fazer o trabalho de transcendência por 
meios composicionais era o desafio; através 
de elementos fragmentados a música encon‑
traria a direcção do seu destino.

«Aqui eu deparava ‑me não com superfí‑
cies polidas, mas antes pedras ásperas nas 
quais me podia sustentar e escalar até onde 
pretendia.»

– Thomas Larcher2

2  Tradução: Fernando Pires de Lima.

Se a obra de Haas (para coro e ensemble) lida 
com tópicos de despedida, dor e abandono, 
também a de Larcher (para barítono e ensem-
ble) nos transporta para território sombrio. O 
tom é aqui de medo (“gritei porque todos os 
demónios do Inferno me perseguiam”) e de 
desolação “(Tudo está perdido”), com o texto 
constantemente povoado por imagens de 
noite, morte e doença. Como explica o compo‑
sitor numa entrevista, o ponto de partida para 
esta obra – composta propositadamente para o 
barítono alemão Matthias Goerne – foi escrever 
algo sobre a guerra. Após uma primeira inves‑
tigação em torno de fontes tão diversas como 
a poesia de Paul Celan e relatos de prisioneiros 
de Guantánamo, o compositor acabou, justa‑
mente, por chegar aos poemas finais (e inédi‑
tos) de Ingeborg Bachmann (1926 ‑1973), em que 
a temática da guerra é transportada para um 
domínio puramente interior e subjectivo (“uma 
voz perturbada que narra um estado de emer‑
gência humana”, no dizer de um crítico).

A obra divide ‑se em cinco andamentos, 
quase sempre directamente encadeados 
uns nos outros, sem interrupção. O primeiro 
destaca ‑se pelo contraste entre a violência 
das partes exclusivamente instrumentais e a 
fragilidade das partes vocais, como que suge‑
rindo um sujeito poético indefeso face a um 
mundo envolvente hostil e brutal. No segundo, 
a parte de barítono é um pouco mais expan‑
siva, sendo acompanhada por uma textura 
instrumental inquietante, colorida por ruídos e 
notas “desafinadas”. Mais lento e consonante 
(embora sempre sombrio) é o terceiro anda‑
mento, embora evolua depois para algo bem 
mais agitado – uma trajectória que se encontra 
também no quarto andamento. No quinto anda‑
mento, impõe ‑se definitivamente um carácter 
mais contemplativo, rarefeito e resignado.
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Em geral, a obra é bastante representativa 
do estilo de Thomas Larcher, um compositor 
com uma voz muito independente, que mistura 
livremente um lado contemplativo e harmoni‑
camente acessível (por vezes próximo de Arvo 
Pärt) com um lado experimental de exploração 
de novos sons (lembrando compositores como 
John Cage e Helmut Lachenmann). Uma obra 
como o seu Quarteto de Cordas nº 3, de 2007 
(cuja gravação está disponível no website do 
compositor) é disso perfeitamente ilustrativa: 
a um primeiro andamento mais experimental e 
violento, sucede ‑se um segundo mais conso‑
nante e meditativo. É aliás curioso constatar 
que todos os compositores deste concerto 
combinam, cada um à sua maneira, a herança 
do modernismo e das vanguardas dos anos de 
1950 a 1970 com referências mais acessíveis e 
(quase ‑)tonais, um aspecto dificilmente disso‑
ciável da geração a que pertencem (note ‑se 
que medeiam apenas 10 anos entre o nasci‑
mento de Haas, dos três o mais velho, em 1953, 
e Larcher, o mais novo, em 1963, com Lindberg, 
nascido em 1958, exactamente no meio). Para 
essa geração, que se começou a movimen‑
tar na cena musical internacional entre o final 
da década de 70 e o final da de 80, já depois 
do período mais radical do pós ‑guerra, pare‑
cia (e parece) mais proveitosa uma atitude de 
síntese de estilos e o assumir de uma relação 
mais directa com a música do passado do que a 
atitude mais confrontativa da geração anterior.

DANIEL MOREIRA, 2018
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Georg Friedrich Haas

Wohin bist du gegangen? 
Versos de Attar de Nishapur (ca. 1136 ‑ca. 1220)

Und gestern hat er mich gefragt: 
“Wohin?”
... 
Wohin bist Du gegangen? 
Und 
“warum?” 
“wieso?” 
... 

“Ganz plötzlich bist Du weggegangen.
Weggegangen vom Geliebten.” 

“warum?” 
“wieso?” 
... 

“Nur ein, zwei kurze Tage warst Du fern von 
mir. So schau: Jetzt bist Du fremd. Ganz 
fremd geworden bist Du mir. Und wo blieb 
das Verlangen? Sag, wo ist es?” 

“wo?”

Para onde foste tu? 

E ontem ele perguntou ‑me: 
“Para onde?”
...
Para onde foste tu? 
E
“porquê?” 
“como?”
...

“De repente foste ‑te embora. 
Embora do teu amado.”

“porquê?” 
“como?”
...

“Só estiveste um ou dois breves dias longe 
de mim. E olha: Agora és uma estranha. 
Tornaste ‑te totalmente distante para mim. E 
onde ficou o desejo? Diz ‑me, onde está?”

“onde?”

TRADUÇÃO: LUÍSA LARA
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Thomas Larcher 

Die Nacht der Verlorenen
Poemas de Ingeborg Bachmann (1926 ‑1973)

1. Alles verloren

Alles verloren, die Gedichte zuerst 
dann den Schlaf, dann den Tag dazu 
dann das alies dazu, was am Tag war
und was in der Nacht.  

Dann als nichts 
mehr, noch verloren, weiterverloren 
bis weniger als nichts und ich nicht mehr 
und schon gar nichts war,

Für den Erstummten die Wiüstenei
mit dem verstãndlichen Gespinnst
das sanft seinen Wahnsinn einpuppt
bis er liebevoll die Sterne und das gläserne 

Hotel malt,

2. Für Ingmar Bergman,  
der von der Wand weiss

Ich hab die Wahrheit gesehen, 
von einer Riesenklapper 
schlange umhalst 
und verschlungen von 
einer Riesenschlange 
die in ihrem Bauch 
sie aufbläht und 
langsam vergehen 
verenden läßt, sie verzehrt.

A Noite dos Perdidos

Tudo está perdido

Tudo está perdido, primeiro os poemas,
de seguida o sono, após isso o dia,
depois tudo o resto, o que pertencia ao dia
e o que pertencia à noite.  

Então quando nada mais 
podia ser perdido, algo mais se perdeu,
até haver menos do que nada, nem sequer eu,
até não haver absolutamente mais nada…

Para os silenciados há a desolação
com a sua teia perceptível
que suavemente roda a sua loucura
até pintar carinhosamente as estrelas e o 

hotel de vidro.

Para Ingmar Bergman,  
que sabe do muro

Vi a verdade,
estrangulada por uma cobra
cascavel gigante,
e engolida por
uma cobra gigante
que a incha 
na sua barriga e, 
lentamente, a deixa perecer, 
e a come.
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Ich habe die Wand
gesehn und geschrien
in meinem weißen
weißen Bett, an das
keiner kam, ich
habe in einem weißen
weißen Bett gelegen
und geschrien weil
alle Orkustiere es
abgesehen hatten auf mich
die Kröten, die
Würmer, die (-)
die Saurier, und das
schlug um sich 
mit Flügel und Flosse

Ich hab keine Worte mehr 
nur Kröten, die springen 
heraus und schrecken, nur 
Habichte, die stürzen 
hinaus, nur reißende 
Hunde wilde, wie‘s keine 
mehr gibt, Bluthunde,

die fallen euch an
die johlen und
meine Mundgeburten
in lieblicher Bläue
und bei Frost der
abgemähten Liebesfelder
Liebe, die große Merde
alors, das düngt einen
Wahnsinn, in dem
meinetwegen, alies,
meinetwegen alies, 
zugrund gehen soll.

Vi o muro
e gritei
na minha branca
branca cama, que
ninguém visitava, 
estava deitada numa branca
branca cama
e gritei porque
todos os demónios do Inferno
me perseguiam,
os sapos, os
vermes, os (‑)
os sáurios, e tudo
o que bate 
as asas e as barbatanas.

Já não tenho mais palavras,
apenas sapos que saltam 
e me assustam, apenas
falcões que se precipitam, 
apenas cães que rosnam, 
como se não existissem mais, 
cães de sangue,

que vos atacam,
que uivam e 
a minha boca
fica de um azul encantador
com a geada
dos campos de amor ceifados.
Amor, a grande “merde”
então, que fertiliza
uma loucura em que,
quanto a mim, tudo,
quanto a mim, tudo,
ficará arruinado.
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3. Im Lot

Eine andere Nacht. Was ins Lot kommt, 
vom vielen Schlaf und im Schlaf kommt, 
nimm das an: wird eines nachts dich heilen.

Du sollst ja nicht weinen.

Was vom vielen Tag und bei Tag kommt, 
aber du sollst ja nicht weinen, 
wenn es alle Tage auch kommt, 
versuch es zu kennen, es will heilen.

Memorial

Die Dinge
der Korb für das Brot
das Einmaleins des Morgens
und die zwei Schalen
weißt du das Einmaleins
des Morgens noch
wer gibt die die Hand
über den Tisch
wo ist es aufgehoben
In meinen schlaflosen Nächten
räuchere ich die Wohnung aus
mit Ministranten
noch immer gebe ich die
Trinkgelder und halte
die Stürme ab
es gewittert nur noch
in meiner Erinnerang
die Straßenreinigung kommt
die wäscht eine Gasse
die aufwärts führt
aber deine Hände um meinen
Hals und die Erde an meinem
Gesicht von den Blumen,
jemand ruft nach der Polizei
ich rufe zum Himmel
dass diese Hände sich lösen 
die meine Schreie ersticken.

Tudo está bem

Uma outra noite. O que fica bem
depois de muito dormir e que vem com o sono,
aceita isto, curar ‑te ‑á uma noite.

Não deves chorar.

O que vem com muitos dias e durante o dia,
mas não deves chorar,
se também vier todos os dias,
tenta conhecê ‑lo, curar ‑te ‑á.

Memorial

As coisas,
o cesto do pão,
o ritual matinal
e as duas chávenas
ainda conheces 
o ritual matinal,
quem pega na tua mão
sobre a mesa,
onde está isso guardado?
Nas minhas noites sem dormir
encho a casa de fumo
com acólitos,
continuo a dar
gorjetas e detenho
as tempestades,
continua a trovejar
apenas na minha memória.
Os varredores de rua chegam,
limpam uma ruela
que sobe,
mas as tuas mãos à volta
do meu pescoço e a terra 
das flores na minha cara 
alguém chama a polícia,
eu chamo os céus
para que estas mãos que sufocam
o meu choro me soltem.
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4. Die Nacht der Verlorenen,  
Das Ende der Liebe

Ein Mond, ein Himmel
und das dunkle Meer.
Nur, dunkel alies.
Nur weil es Nacht ist
und nichts Menschliches
dies feingewirkte auch durchwebt.
Was wirfst du mir noch vor
und solche Bitterkeit,
Tu’s nicht.
Ich hab nichts Besseres gewusst
als dich zu lieben, ich hab
nicht gedacht,
daß durch den Schweiß der Haut
die (-) Welt
und dass der Groschen fiel

5. So stürben wir um ungetrennt  
zu sein 

So sturben wir
um ungetrennt zu sein
Dein Haus muß noch
mein Haus bleiben.
Ich muß dort aus und eingehn
muß dort bleiben,
zum Rechten sehen,
weil sonst niemand sieht
was Deine welken Augen
abends finden, nur mich
ich weiß es, darum muß
das Haus mein Haus
für immer sein, wo
ich auch bin, ich muß
den Abend richten,
und die Gedanken, auf-
helfen in den Schlaf.

A Noite dos Perdidos,  
O Fim do Amor

Uma lua, um céu,
e o mar obscuro.
Agora tudo está escuro.
Só porque é de noite
e nada mais há de humano
inerente a esta cena.
De que estás a acusar ‑me
e com tal amargura?
Não o faças.
Não sabia o que melhor podia fazer
do que amar ‑te,
não pensei
que através do suor da pele existiria
o ( ‑) mundo
e que finalmente compreenderia.

Poderemos morrer para não sermos 
separados

Poderemos morrer
para não sermos separados.
A tua casa tem de
continuar a ser a minha casa.
Tenho de entrar e sair,
permanecer lá,
ver que tudo está bem,
já que mais ninguém vê
o que os teus olhos secos
encontram à noite, só eu,
eu sei, por isso
a tua casa tem de ser minha
para sempre, onde
também estou, tenho de
preparar a noite
e ajudar os pensamentos
a entrar no sono.

TRADUÇÃO: VERBIS IBERIA
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Olari Elts direcção musical 

Olari Elts conquistou grande respeito no pano‑
rama musical internacional graças ao seu 
estilo de programação singular e imaginativo. 
Trabalha regularmente com agrupamentos 
como a Orquestra da Gewandhaus de Leip‑
zig, a Sinfónica Nacional Dinamarquesa, a 
Sinfónica da Rádio Finlandesa, a Orquestra RTÉ 
de Dublin, a Filarmónica da Rádio dos Países 
Baixos, as Filarmónicas de Varsóvia, Roter‑
dão, Eslovénia, Luxemburgo, Seul e Malásia, as 
Orquestras Nacionais de França e de Lyon, as 
Sinfónicas de Seattle, de Melbourne e do Porto 
Casa da Música e a Orquestra do Centro Nacio‑
nal de Artes de Ottawa. Colabora com solis‑
tas como Jean ‑Efflam Bavouzet, Gautier and 
Renaud Capuçon, Brett Dean, Isabelle Faust, 
Alban Gerhardt, Martin Grubinger, Martin Helm‑
chen, Stephen Hough, Lucas & Arthur Jussen, 
Felix Kleiser, Kari Kriikku, Sally Matthews, Karita 
Mattila, Alexander Melnikov, Maxim Rysanov, 
Baiba Skride, Lara St. John, Simon Trpčeski e 
Antoine Tamastit. 

Na temporada de 2018/19, Elts dirige pela 
primeira vez a Sinfónica da BBC, a Filarmónica 
da Radio France, a Orquestra do Festival de 
Budapeste, a Riga Sinfonietta e a Sinfónica de 
Bilkent. Regressa às suas colaborações regu‑
lares com a Sinfónica Cidade de Birmingham, a 
Orquestra do Ulster, a Sinfónica do Porto Casa 
da Música e a Sinfónica Yomiuri Nippon, entre 
outras. Nesta temporada é editada a gravação 
de obras do compositor estónio Heino Eller, 
entre as quais o seu Concerto para violino 
com Baiba Skride e a Filarmónica Nacional 
da Estónia. A discografia de Olari Elts para a 
Ondine inclui um disco recente de obras de 
Erkki ‑Sven Tüür, ao lado da Tapiola Sinfonie‑
tta, com o Concerto para viola interpretado por 

Lawrence Power, e ainda a edição da Sinfónica 
n.º 5 para guitarra eléctrica, orquestra e big 
band e do Concerto para acordeão Prophecy, 
ambas também de Tüür. Conquistou os maiores 
elogios a sua gravação de arranjos de Brahms 
(Detlev, Berio), de 2016, com a Filarmónica de 
Helsínquia.

Gravou também os Concertos para violino 
de Borgström e Chostakovitch com Eldbjørg 
Hemsing e a Sinfónica de Viena para a BIS, e a 
Sinfónica n.º 5 de Poul Ruders com a Sinfónica 
Nacional Dinamarquesa para a Bridge Records. 

No domínio da ópera, Elts dirigiu obras como 
Eugene Onegin, Don Giovanni e Idomeneo de 
Mozart, La Damnation du Faust de Berlioz, etc. 
No que respeita ao cruzamento de géneros, 
apresenta ‑se na Konzerthaus de Berlim com 
uma produção de teatro musical de Sonho de 
Uma Noite de Verão, combinando as obras 
de Mendelssohn e Shakespeare, ao lado da 
companhia de teatro NO99 de Tallinn. Cele‑
brando o centenário de Leonard Bernstein, Elts 
dirigiu o cine ‑concerto Há Lodo no Cais com a 
interpretação ao vivo da banda sonora do filme. 

Olari Elts é Conselheiro Artístico da Kymi 
Sinfonietta  e Maestro Convidado Principal da 
Orquestra Sinfónica Nacional da Estónia. Foi 
Maestro Convidado Principal da Filarmónica de 
Helsínquia (2011 ‑2014), da Orquestra da Breta‑
nha (2006 ‑2011) e da Orquestra de Câmara 
da Escócia (2007  ‑2010); e Maestro Titular da 
Orquestra Sinfónica Nacional da Letónia (2001‑
‑2006). Nasceu em Tallinn, em 1971, e é funda‑
dor do agrupamento de música contemporânea 
NYYD Ensemble.
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Peter Schöne barítono

Peter Schöne tem ‑se afirmado internacional‑
mente enquanto cantor de ópera e de reper‑
tório de concerto. Nascido em Berlim (1976), 
começou a estudar violino com cinco anos. 
Desde a estreia operática enquanto Eddy em 
Greek de Mark ‑Anthony Turnage na Komis‑
che Oper de Berlim, em 2002, apresentou ‑se 
nos principais papéis para barítono em mais de 
20 teatros. Interpretou Guilherme Tell, Jocha‑
naan (Salomé), Amfortas (Parsifal) e Germont 
(La Traviata). 

Peter Schöne tem ‑se apresentado por todo 
o mundo em concerto e recitais. Participa no 
projecto www.schubertlied.de, que está a reali‑
zar a compilação de todas as canções de Schu‑
bert. Divulgador da música contemporânea, 
tem trabalhado com o pianista Axel Bauni e os 
compositores Aribert Reimann, Wolfgang Rihm, 
Wilhelm Killmayer e Moritz Eggert, tendo sido 
distinguido com o Prémio Schneider ‑Schott da 
cidade de Mainz. Em 2015, foi eleito membro da 
direcção da aDevantGarde, uma associação de 
compositores contemporâneos de Munique. 
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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 maes‑
tros Stefan Asbury, Ilan Volkov, Kasper de Roo, 
Pierre ‑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, Hudder‑
sfield, Estrasburgo, Paris, Orleães, Bourges, 
Toulouse, Reims, Antuérpia, Bruxelas, Milão, 
Budapeste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, 
Colónia, Zurique, Hamburgo, Donaueschin‑
gen, 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 duas encomendas a Wolf‑
gang Rihm, o concertino para piano Jetzt genau! 
de Pascal Dusapin, Le soldat inconnu de Geor‑
ges Aperghis (uma encomenda da ECHO), 
Da capo de Peter Eötvös e a ópera Giordano 
Bruno de Francesco Filidei, apresentada no 
Porto, Estrasburgo, Reggio Emilia e Milão. Fez 
a estreia mundial da nova produção da ópera 
Quartett de Luca Francesconi, interpretada 
no Porto e em Estrasburgo, e apresentou um 
projecto cénico sobre A Viagem de Inverno de 
Schubert na reinterpretação de Hanz Zender 
– ambos com encenação de Nuno Carinhas. 

Em 2016 juntou ‑se à banda de rock Mão Morta 
para um programa com arranjos originais de 
Telmo Marques sobre o repertório do colec‑
tivo bracarense. 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. Em 2017 fez as estreias em Portu‑
gal de Theseus Game de Harrison Birtwistle e 
Stabat Mater Dolorosa de James Dillon, apre‑
sentando ainda o Concerto para violino de Ligeti 
com Ilya Gringolts.

Na temporada de 2018, o Remix Ensemble 
apresenta uma retrospectiva da obra de Georg 
Friedrich Haas que se inicia com in vain e inclui 
a estreia mundial de uma nova encomenda. 
Interpreta Anton Webern ao lado da soprano 
Christina Daletska, Thomas Larcher com o 
barítono Benjamin Appl e música de Wolfgang 
Mitterer para um clássico do cinema expressio‑
nista: O Gabinete do Doutor Caligari de Robert 
Wiene, encomenda em parceria com a Philhar‑
monie do Luxemburgo. Regressa à Elbphilhar‑
monie de Hamburgo, ao deSingel de Antuérpia 
e à Philharmonie de Colónia, apresentando ‑se 
nesta última ao lado do pianista Andreas Staier.

O Remix tem desasseis discos editados com 
obras de Pauset, Azguime, Côrte ‑Real, Peixi‑
nho, 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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Coro Casa da Música
Paul Hillier maestro titular
 
Desde a sua fundação em 2009, o Coro Casa 
da Música foi dirigido pelos maestros Simon 
Carrington, Nicolas Fink, Antonio Florio, Robin 
Gritton, Andrew Parrott, Marco Mencoboni, 
Kaspars Putniņš, Gregory Rose, James Wood, 
Douglas Boyd, Martin André, Baldur Brönni‑
mann, Laurence Cummings, Olari Elts, Leopold 
Hager, Michail Jurowski, Christoph König, Peter 
Rundel, Vassily Sinaisky e Takuo Yuasa, para 
além do seu maestro titular, Paul Hillier. Ecléc‑
tico no seu repertório, o Coro é constituído por 
uma formação regular de 18 cantores, a qual 
se alarga a formação média ou sinfónica em 
função dos programas apresentados.

Colaborou com os agrupamentos instru‑
mentais da Casa da Música na interpretação 
de obras como Missa em Dó menor e Requiem 
de Mozart, O Cântico Eterno de Janáček, 
Sinfonia Coral e Missa Solemnis de Beetho‑
ven, Requiem Alemão de Brahms, 3ª Sinfo‑
nia de Mahler, Messias de Händel, Te Deum de 
Charpentier, Oratória de Natal, Magnificat e 
Cantatas de Bach, História de Natal de Schütz, 
Requiem de Verdi, A Criação de Haydn, Missa 
para o Santíssimo Natal de Alessandro Scarla‑
tti, grandes obras corais ‑sinfónicas de Proko‑
fieff e Chostakovitch e Requiem de Schnittke.

A música portuguesa tem sido um dos focos 
de atenção do Coro, com programas dedicados 
ao período de ouro da polifonia renascentista, 
a Lopes ‑Graça ou a obras corais ‑sinfónicas 
como o Requiem à memória de Camões de 
Bomtempo e o Te Deum de António Teixeira. As 
criações dos séculos XX e XXI têm também um 
peso importante no seu repertório, que incluiu 
a estreia nacional do Stabat Mater de James 
Dillon e do Moth Requiem de Harrison Birtwistle, 

além de obras de Lachenmann, Schoenberg, 
Stockhausen, Gubaidulina ou Cage.

Na temporada de 2018, o Coro apresenta 
obras ‑primas da história da música junto 
dos agrupamentos instrumentais da Casa 
da Música, entre as quais Gurre -Lieder de 
Schoenberg, Te Deum de Bruckner, As Esta-
ções de Haydn, Missa em Si menor de Bach, 
Cantatas de Webern ou Sinfonia Ressurrei-
ção de Mahler. Os programas a cappella ofere‑
cem um panorama muito alargado da melhor 
música coral, desde a escola franco ‑flamenga 
do século XV a Arvö Part, passando por obras 
sacras do Barroco italiano e música francesa 
de inspiração impressionista.

O Coro Casa da Música faz digressões regu‑
lares, tendo actuado no Festival de Música 
Antiga de Úbeda y Baeza (Espanha), no Festi‑
val Laus Polyphoniae em Antuérpia, no Festi‑
val Handel de Londres, no Festival de Música 
Contemporânea de Huddersfield, no Festival 
Tenso Days em Marselha, nos Concertos de 
Natal de Ourense e em várias salas portuguesas.
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Violino
Angel Gimeno
Afonso Fesh

Viola
Trevor McTait

Violoncelo
Oliver Parr

Contrabaixo
António A. Aguiar
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Stephanie Wagner
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José Fernando Silva
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Trombone
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Manuel Campos

Piano
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Harpa
Carla Bos

Acordeão
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Sopranos 
Ana Caseiro
Ângela Alves
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Joana Pereira
Rita Venda
 
Contraltos 
Ana Vieira Leite
Brígida Silva 
Joana Guimarães
Joana Valente

Tenores 
Bernardo Pinhal
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Vítor Sousa
 
Baixos 
João Barros Silva
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Pedro Guedes Marques
Ricardo Torres

Maestrina co-repetidora
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