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1ª PARTE

Richard Strauss/Percy Grainger
Rapsódia sobre o último dueto de amor de O Cavaleiro da Rosa (1911/1922; c.7min)

Johannes Brahms 
Sonata n.º 2 em Fá sustenido menor (1852; c.27min)

1. Allegro non troppo ma energico 
2. Andante con espressione
3. Scherzo e Trio: Allegro – Poco più moderato
4. Finale: Introduzione – Allegro non troppo e rubato

2ª PARTE 

Franz Schubert 
Quatro Improvisos, D. 935 (1827; c.35min)

1. Improviso em Fá menor: Allegro moderato
2. Improviso em Lá bemol maior: Allegretto
3. Improviso em Si bemol maior: Tema (Andante) e Variações
4. Improviso em Fá menor: Allegro scherzando

Marc ‑André Hamelin
Toccata sobre o tema “L’homme armé”(2017; c.5min)* 

*Estreia nacional
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Percy Grainger 
MELBOURNE, 8 DE JULHO DE 1882

NOVA IORQUE, 20 DE FEVEREIRO DE 1961

Rapsódia sobre o último dueto de amor 
de O Cavaleiro da Rosa  

O pianista Percy Grainger deixou a Austrália 
quando tinha 13 anos com o objectivo de estu‑
dar no Conservatório Superior de Frankfurt, na 
Alemanha, onde permaneceu cerca de 4 anos. 
Rumou depois a Londres onde travou amizade 
com vários nomes relevantes do meio musi‑
cal, expandiu a sua actividade concertística e 
desempenhou um papel fundamental no movi‑
mento folclorista ao contribuir para a recolha e 
arranjos de várias canções populares. Em 1914 
mudou ‑se para os Estados Unidos da América, 
ensinando em Chicago e Nova Iorque, ao 
mesmo tempo que se dedicava aos concertos 
e à composição. Visitou várias vezes a sua terra 
natal, onde ajudou a criar o Grainger Museum 
de Melbourne.

Ao longo da sua vida, Grainger travou 
amizade com compositores como Grieg, mani‑
festando uma particular estima por Richard 
Strauss. Esteve com o compositor alemão em 
diversas ocasiões, revelando sempre admira‑
ção pelas suas qualidades musicais e humanas. 
O respeito era mútuo, pois Strauss dirigiu obras 
de Grainger em alguns concertos na Alemanha. 

A obra em concerto, uma Rapsódia sobre 
o último dueto de amor de O Cavaleiro da 
Rosa, inspira ‑se no dueto da ópera cómica 
de Strauss, Der Rosenkavalier, em 3 actos, 
estreada a 26 de Janeiro de 1911. O último 
dueto de amor entre Octavian e Sophie (Ist ein 
Traum, kann nicht wirklich sein) surge no final 
da ópera, e inspirou Grainger, em 1920, a iniciar 

esta composição, que terminaria apenas em 
1922, após o suicídio da sua mãe. 

Na concepção musical do dueto, Grainger 
procura manter o carácter de um quase delírio 
amoroso tratado através do leque de possibi‑
lidades pianísticas. Para o efeito, utiliza vários 
recursos como os arpejos consecutivos, com 
a indicação “fluindo lentamente”, que permi‑
tem criar ondas sonoras de diferentes cores 
harmónicas, com a voz superior sempre em 
destaque, cantando a melodia. Segue ‑se uma 
secção com vários arpejos rápidos em piano, 
que constituem uma base harmónica fluída e 
livre para a melodia – relembrando outras pará‑
frases do grande pianismo do séc. XIX, nomea‑
damente de Liszt –, na qual explora também 
o efeito do eco. Grainger regressa depois 
ao desenho inicial, terminando a obra numa 
atmosfera intimista e quase etérea. 

Johannes Brahms
HAMBURGO, 7 DE MAIO DE 1833

VIENA, 3 DE ABRIL DE 1897

Sonata n.º 2 em Fá sustenido menor

As três Sonatas para piano opp. 1, 2 e 5 de 
Johannes Brahms, centrais no repertório 
pianístico do Romantismo, foram compostas 
na sua juventude, entre 1852 e 1853. Revelam a 
afirmação da sua concepção musical e pianís‑
tica, que muito impressionou R. Schumann, o 
qual apoiou a publicação das duas primeiras 
sonatas. A sonata em programa, não obstante 
ser designada n.º 2, foi a primeira a ser termi‑
nada por Brahms, embora o compositor tenha 
preferido designar como n.º 1 a Sonata em Dó 
maior, publicada pela casa alemã Breitkopf und 
Härtel. Tal como Schumann, Brahms conside‑
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rava esta obra um trabalho mais sólido, motivo 
pelo qual, possivelmente, a Sonata n.º 2 não 
tenha merecido a devida atenção, voltando 
apenas a ser interpretada em 1882 por Hans 
von Büllow. Comparada com a Sonata n.º 1, a 
obra em programa é considerada mais “român‑
tica” no sentido da exploração das possibilida‑
des expressivas do piano, mas também pelo 
seu carácter mais livre de “quase” fantasia, 
fortemente marcado pelo imaginário do estilo 
Sturm und Drang.  Nesta obra, o jovem Brahms 
explora também uma escrita pianística mais 
complexa que lança vários desafios técnicos 
e musicais ao intérprete, procurando afirmar 
a sua mestria e o domínio do instrumento. Da 
mesma forma, a selecção dos temas apaixona‑
dos e o temperamento geral da obra parecem 
brotar de uma fonte criativa claramente influen‑
ciada por compositores como Schumann.

A Sonata n.º 2 é constituída por quatro 
andamentos. O primeiro inicia ‑se de forma 
enérgica, com um tema apaixonado e brusco, 
com o uso de oitavas, seguindo ‑se uma 
segunda secção temática, também construída 
sobre oitavas. A exploração virtuosística deste 
andamento fica patente na complexidade da 
construção do desenvolvimento. A recapitula‑
ção tem lugar em moldes clássicos, terminando 
com uma breve coda, più mosso. 

O segundo andamento, Andante com 
espressione, contrasta com o anterior pela sua 
melancolia e sentido melódico, atribuindo aos 
acordes, arpejos e oitavas uma outra dimen‑
são expressiva. Destaca ‑se a sua estrutura 
com a apresentação de um tema inicial de duas 
frases, seguindo ‑se três variações que tendem 
a tornar ‑se mais densas e complexas ao longo 
do andamento. 

O terceiro andamento apresenta uma 
estrutura tripartida, iniciando ‑se com um 
tema em staccato e leggero, num allegro que 

permite introduzir um carácter diferente dos 
andamentos anteriores, ainda que com liga‑
ção ao Andante. Alguns especialistas na obra 
de Brahms questionam mesmo se o Scherzo 
deve ser tratado como andamento autónomo 
ou como uma quarta variação. 

O andamento final é o mais longo dos 
quatro e, por isso, incorpora em si uma maior 
liberdade formal marcada pela transformação 
temática. A introdução lenta inicial, sostenuto, 
remete claramente para o cenário de fantasia, 
seguindo ‑se a exposição com o primeiro tema, 
uma melodia dolce. Depois de uma transição 
de grande riqueza harmónica, surge o segundo 
tema. A secção de desenvolvimento é consi‑
derável na sua dimensão, caracterizando ‑se 
pelas modulações e elaboração a partir dos 
temas, seguindo ‑se a recapitulação e a coda/
cadenza final.

Franz Schubert
VIENA, 31 DE JANEIRO DE 1797

VIENA, 19 DE NOVEMBRO DE 1828

Quatro Improvisos, D. 935

Os improvisos, enquanto peça musical, 
surgem na primeira metade do séc. XIX asso‑
ciados essencialmente ao universo pianístico, 
constituindo ‑se como uma forma mais livre 
que permitia uma aproximação, pelo menos 
na ideia, a um estilo mais poético, espontâneo 
e de improvisação. As primeiras peças musi‑
cais a surgirem neste contexto foram compos‑
tas pelo compositor checo Jan Václav Voříšek 
(1791 ‑1825), como fica patente na referên‑
cia de 1817 no periódico Allgemeine musika-
lische Zeitung. No início dos anos 20, Voříšek 
publicou os Seis Improvisos op. 7, constando 
ainda outros dois do seu catálogo musi‑
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cal. Voříšek era um compositor reconhecido 
pelos seus pares e, quando se encontrava em 
Viena, travou conhecimento com nomes como 
Beethoven, que muito admirava, mas também 
com Spohr e Hummel. Neste período conhece 
Franz Schubert, que certamente terá tomado 
conhecimento deste repertório mais intimista. 
No caso de Schubert, já na fase final da vida e 
confortável com a maturidade da sua lingua‑
gem musical, os Impromptus espelham uma 
dimensão ainda mais intimista e contempla‑
tiva, na qual o compositor explora a sua capaci‑
dade lírica e a criatividade melódica, ao mesmo 
tempo que mergulha na liberdade descompro‑
metida que o género lhe permite.

Schubert compôs os dois conjuntos de 
improvisos no ano antes de morrer, em 1827. 
Durante o Verão desse ano terá completado 
os Quatro Improvisos D. 899 e, em Dezembro, 
os restantes quatro, D. 935. Quando terminou 
o primeiro conjunto, submeteu ‑os ao editor 
Tobias Hansliger que sugeriu a designação 
“Impromptus” para aquelas peças musicais, 
publicando os dois primeiros ainda em 1827. O 
segundo conjunto, D. 935, no qual o composi‑
tor já utiliza o título Impromptu, foi publicado 
apenas em 1839 por Diabelli. 

O Improviso n.º 1 D. 935 inicia ‑se numa 
atmosfera claramente marcada pelo pathos 
e pelo carácter intenso, em modo menor, que 
depois Schubert faz contrastar com a delica‑
deza melódica. Explorando uma forma quase 
Rondó, introduz uma nova secção, em modo 
maior, com arpejos na mão direita e a melo‑
dia na mão esquerda, que explora através do 
cruzamento de mãos o registo agudo e grave, 
numa estrutura de pergunta e resposta. As 
secções anteriores alternam depois, com 
pequenas mudanças, mas mantendo o essen‑
cial do seu carácter.

O Improviso n.º 2, com forma tripartida, 
conduz ‑nos pela simplicidade da melodia 
construída sobre uma base de acordes, com 
dois momentos marcados pelo contraste dinâ‑
mico. A secção intermédia, um trio, faz uso de 
uma sequência de arpejos que contrastam 
com as notas marcadas da mão esquerda, 
desaguando depois na repetição da secção 
inicial. Segundo alguns especialistas na obra de 
Schubert, este improviso denota claramente 
uma inspiração beethoveniana.

O Improviso n.º 3 surpreende ‑nos pela sua 
forma: um tema com cinco variações. O tema, 
usado noutras obras do compositor, é apresen‑
tado de modo leve, tal como as primeiras duas 
variações. A terceira variação introduz uma 
atmosfera mais apaixonada e intensa do tema, 
agora em modo menor. As duas últimas varia‑
ções recuperam o carácter inicial, em modo 
maior, destacando ‑se na última o uso de esca‑
las, na mão direita e depois na mão esquerda, 
sobre a base harmónica do tema, contrastando 
com o final lento, no qual o tema é reafirmado.

O Improviso n.º 4 reveste ‑se de particular 
interesse pela possível inspiração na música 
húngara que fica patente no carácter vivo das 
melodias, na dimensão rítmica, com os efeitos 
criados com síncopa ou hemíola, com a orna‑
mentação, mas igualmente pelas escalas na 
secção intermédia, que conferem também um 
tom de improvisação. Destaca ‑se neste impro‑
viso a coda final, em particular o più presto e o 
final em fortissimo.
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Marc ‑André Hamelin
MONTRÉAL, 5 DE SETEMBRO DE 1961

Toccata sobre o tema “L’homme armé”

“L’homme armé” é um tema musical que se 
popularizou no séc. XV. Apesar de constituir 
uma canção secular com letra em francês, 
foram vários os compositores do Renas‑
cimento que o utilizaram como base para 
comporem o Ordinário da Missa, mas com o 
respectivo texto litúrgico em latim, destacando‑
‑se, por exemplo, Guillaume Dufay, Josquin des 
Préz ou Giovanni Pierluigi da Palestrina. Houve 
vários compositores, no séc. XX, que também 
utilizaram a melodia em diferentes contex‑
tos, como Peter Maxwell Davies, Christropher 
Marshall ou Marc ‑André Hamelin, procurando 
manter o carácter de bravura implícito no tema.

No caso da obra do pianista canadiano 
Hamelin, aqui em estreia nacional, esta seria 
o resultado de uma encomenda da fundação 
Van Cliburn para o 15º Concurso Internacional 
de Piano Van Cliburn, em 2017, no qual todos 
os concorrentes deveriam interpretar a peça 
na eliminatória inicial. Segundo Hamelin, a obra 
acabou por ser interpretada cerca de 30 vezes 
nesta fase, o que permitiu avaliar a diversidade 
de interpretações da sua Toccata.

Se considerarmos o estatuto de Hamelin 
como pianista internacionalmente reconhecido 
pelo seu virtuosismo e conhecimento profundo 
da técnica pianística, conseguiremos experien‑
ciar nesta obra uma herança pianística que 
coloca o intérprete à prova. No caso de Hame‑
lin, que começou a aprender piano aos 5 anos 
e aos 9 já tinha vencido um concurso de piano, 
o seu pai foi uma figura central ao apresentá‑
‑lo à obra de alguns notáveis virtuosos do 
piano, como Leopold Godowsky ou Kaikhosru 

Shapurji Sorabji, entre outros, que o inspirariam 
depois na abordagem à composição. Come‑
çou a compor com 19 anos, explorando sempre 
uma linguagem pianística complexa e virtuosa, 
como também fica patente, por exemplo, nos 
arranjos de obras de Liszt ou Chopin. Compôs 
ainda para outros instrumentos, destacando‑
‑se a obra Three Fanfares para três trompetes. 
Como pianista, para além de muitos concer‑
tos, gravou mais de 60 discos que percorrem 
o repertório pianístico mais exigente, incluindo 
peças para solistas, concertos para piano e 
orquestra e música de câmara.

Nesta obra, a Toccata sobre o tema 
“L’homme armé”, Hamelin selecciona a toccata 
pela sua importância enquanto género tradi‑
cionalmente associado a virtuosismo, liber‑
dade formal, carácter de improvisação e pela 
destreza que o intérprete tem de revelar nos 
múltiplos detalhes técnicos de maior exigên‑
cia. A obra inicia com uma invocação do tema 
original com acordes dissonantes seguindo ‑se 
uma secção com tremolo e com uso de croma‑
tismo. Surge depois o tema de forma mais clara, 
sempre com uma movimentação contínua de 
suporte, na mão esquerda. Uma secção inter‑
média explora o teclado nos registos grave, 
médio e agudo, com vários arpejos e desenhos 
melódicos inspirados em motivos que emer‑
gem do tema principal, permitindo percorrer 
o teclado em ambos os sentidos. Quando a 
obra se aproxima do final, o tema é reafirmado 
sobre um pedal em tremolo e arpejos no registo 
grave, antecipando uma coda marcada pela 
bravura e intensidade que recupera o carác‑
ter do tema original.

PEDRO RUSSO MOREIRA, 2018
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Yekwon Sunwoo piano

Vencedor da Medalha de Ouro do 15º Concurso 
Van Cliburn, o jovem pianista de 29 anos 
Yekwon Sunwoo tem sido aclamado pela sua 
“excelência infalivelmente consistente” (Inter‑
national Piano). Intérprete virtuoso, tenta “alcan‑
çar a verdade e a beleza pura da música”, nas 
suas próprias palavras. 

Primeiro coreano a ser galardoado no 
Concurso Van Cliburn, Yekwon Sunwoo 
apresenta ‑se nesta temporada com a Filar‑
mónica de Munique sob a direcção de Valery 
Gergiev em Seul, com a Museumorchester sob a 
direcção de Sebastian Wigle na Ópera de Frank‑
furt, com a Orchestra i Pomeriggi Musicali e 
direcção de Daniele Callegari e com a Sinfónica 
KBS numa digressão europeia. Apresentou ‑se 
numa extensa digressão pelo Japão, tocando 
em cidades como Tóquio, Sendai e Shizuoka. 
Em recital,  toca na Sociedade de Artes Perfor‑
mativas de Houston, no Centro de Artes Perfor‑
mativas de Washington e do Texas, no Meany 
Hall de Seattle, na Casa da Música e no Festival 
de Artes de Hong Kong. No domínio da música 
de câmara toca com o New York Philharmonic 
String Quartet. 

Na temporada passada, a etiqueta Decca 
editou Cliburn Gold 2017 (duas semanas após 
vencer o concurso), um disco que inclui La Valse 
de Ravel e a Segunda Sonata para piano de 
Rachmaninoff. 

Nascido em Anyang (Coreia do Sul), Sunwoo 
estreou ‑se em recital e com orquestra em 
2004, na cidade de Seul. Nas últimas tempora‑
das, foi solista convidado da Sinfónica de Balti‑
more com Marin Alsop, da Juiliard Orchestra 
com Itzhak Perlman no Avery Fisher Hall, da 
Sinfónica de Houston com James Feddeck, da 
Fort Worth Symphony com Leonard Slatkin e 

Nicholas McGegan, da Sinfónica da Bélgica, da 
Filarmónica de Sendai e da Sinfónica Real Esco‑
cesa, entre outras. Apresentou ‑se em recital em 
salas como Carnegie Hall, Wigmore Hall, Elbphil‑
harmonie de Hamburgo, Hamarikyu Asahi Hall 
de Tóquio, Radio France e Salle Cortot em Paris, 
Kumho Art Hall em Seul; e noutras salas da 
Coreia do Sul, Alemanha, Suíça, Praga e Marro‑
cos. Tem tocado em festivais importantes como 
Aspen, Grand Teton e Duszniki. Na Primavera 
passada fez uma digressão por nove cidades 
dos Estados Unidos da América com a Orques‑
tra Nacional de Cuba. 

Enquanto intérprete de música de câmara, 
Sunwoo desenvolve colaborações com os 
quartetos de cordas de Jerusalém e Brentano, 
os violinistas Benjamin Beilman e Ida Kafavian, 
os violoncelistas Edgar Moreau, Gary Hoffman 
e Peter Wiley e a pianista Anne ‑Marie McDer‑
mott. Fez digressões por Costa Rica, Guatemala 
e Panamá através da Kumho Asiana Cultural 
Foundation. Tocou nas palestras de música de 
câmara da Chamber Music Society no Lincoln 
Center. Foi convidado de Summit Music, 
Bowdoin International e Festival de Música de 
Verão de Toronto. 

Foi vencedor de galardões em diversos con‑
cursos, incluindo o Concurso Internacional Piano 
Alemão (2015), o Prémio Vendôme do Festival 
Verbier (2014), o Concurso Internacional de 
Música de Sendai (2013) e o Concurso Interna‑
cional de Piano William Kapell (2012).

Yekwon Sunwoo começou a aprender 
piano com 8 anos. Estudou no Curtis Insti‑
tute of Music, na Juiliard School e na Mannes 
School of Music, com Seymour Lipkin, Robert 
McDonald e Richard Goode, respectivamente. 
Actualmente prossegue os estudos com Bernd 
Goetzke na Hochschule für Musik, Theater und 
Medien em Hanôver.   
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