
8 Dez 2018 
18:00 Sala Suggia 
–

CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

ANO ÁUSTRIA 

Lukáš 
Vondráček 
piano
1ª PARTE 

Vítězslav Novák
Vzpominky (Memórias), op. 6 (1894; c.16min)

1. Triste
2. Inquieto
3. Amoroso

Josef Suk
Liebeslied (Canção de amor), op. 7 n.º 1 (1891-93; c.7min)

Bedřich Smetana
Três Danças Checas (do Segundo Livro) (1879; c.15min)

1. Cibulička (Cebolinha)
2. Hulán (Lanceiro) 
3. Skočná (Dança dos pulos)

2ª PARTE

Franz Schubert 
Sonata em Si bemol maior, D. 960 (1828; c.42min)

1. Molto moderato
2. Andante sostenuto
3. Allegro vivace con delicatezza
4. Allegro ma non troppo

Por motivos de força maior, o pianista Lukáš Vondráček viu-se obrigado a alterar a primeira parte do programa.

MECENAS CICLO PIANO  
FUNDAÇÃO EDP



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



3

A região da Boémia – parte da actual Repú-
blica Checa – tem sido um importante centro 
cultural europeu desde o período Barroco. Inte-
grada nos domínios da Casa de Habsburgo e 
dos seus sucessores desde 1526, veio a fazer 
parte, no século XIX, do Império Austríaco e 
do Império Austro-Húngaro. Com centro de 
gravidade em Viena, estes domínios viram 
florescer em Praga uma cidade com grande 
peso musical, ainda que durante muito tempo 
apoiado numa filiação na cultura germânica: 
a título de exemplo, foi lá que ocorreram as 
estreias de Don Giovanni e La clemenza di 
Tito, de Mozart. Mais tarde, a cidade viveria a 
ascensão de um sentimento nacional tornan-
do-se um importante centro da cultura moder-
nista na literatura, nas artes plásticas e na 
música. A afirmação de uma identidade musi-
cal nacional nasce com Bedřich Smetana 
(1824-1884), geralmente considerado o pai da 
música checa. Os outros dois compositores 
apresentados na primeira parte do recital do 
pianista checo Lukás Vondráček são descen-
dentes directos desta linhagem. Ambos foram 
alunos de Antonín Dvořák, o digno sucessor 
de Smetana, um compositor que tanto recor-
ria aos ritmos e melodias do folclore eslavo 
como revelava também uma clara influência da 
tradição sinfónica germânica do Romantismo 
tardio – Brahms, por exemplo, que acabou por 
ser um apoiante da carreira de Dvořák a partir 
de Viena.

Smetana manteve-se permeável à influên-
cia germânica ao longo da carreira, pese 
embora ter sido o autor da primeira ópera 
nacional checa – A Noiva Vendida – e do ciclo 
de poemas sinfónicos Má Vlast. As suas últi-
mas grandes obras para piano, contudo, são 
uma completa afirmação da sua ligação à tradi-
ção e à identidade nacional, que desabrochava 

naquele período em oposição ao domínio impe-
rial. Trata-se de dois ciclos de Danças Checas, 
escritos em 1877 e 1879. O primeiro pretendia 
idealizar a polca, tal como Chopin tinha feito 
com a mazurca. O segundo ciclo é um conjunto 
de dez danças nacionais variadas, das quais 
são hoje apresentadas três.

Vítězslav Novák (1870-1949) e Josef Suk 
(1874-1935) são considerados figuras funda-
mentais do Modernismo checo. No entanto, tal 
como Dvořák, os dois compositores não igno-
raram as referências germânicas que lhes eram 
contemporâneas, e as obras em programa 
antecedem o período em que ambos se afirma-
ram mais claramente enquanto representantes 
do nacionalismo musical checo. As Memórias 
op. 6 (1894), de Novák, são divididas em três 
secções e apresentam uma linguagem român-
tica e alguns ritmos tradicionais: os títulos dos 
três andamentos – Triste, Inquieto e Amoroso 
(títulos originais que curiosamente não preci-
sam de tradução) – são bem ilustrativos do 
carácter de cada um deles.

Um dos alunos predilectos de Dvořák, o 
violinista e compositor Josef Suk foi muito 
próximo daquele e acabou mesmo por se 
tornar seu genro. A Canção de amor é a 
primeira e a mais popular das suas Seis peças 
para piano op. 7, um conjunto de miniaturas 
românticas escritas precisamente por ocasião 
do casamento com Otilie e marcadas por uma 
linguagem lírica e apaixonada.

LÚCIO MACHADO, 2018
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As sonatas são muito provavelmente as obras 
menos tocadas do repertório pianístico de 
Franz Schubert (1797-1828), já que o prota-
gonismo é frequentemente voltado para os 
Improvisos, para os Momentos Musicais e 
para a Fantasia Wanderer. Mas o composi-
tor nascido em Viena, que dominava como 
ninguém as pequenas formas, foi também um 
mestre absoluto no domínio da forma sonata. 
Foi, talvez, o último grande compositor do 
Romantismo a dar uma importância central à 
sonata na sua produção pianística ao escrever 
vinte e três destas obras.

Os manuscritos autógrafos das últimas três 
sonatas, D.958, D.959 e D.960, foram escri-
tos durante o mês de Setembro de 1828. Eva 
Badura -Skoda salienta a semelhança entre as 
circunstâncias que rodearam a composição 
destas sonatas e a das três últimas sinfonias 
de Mozart (escritas no Verão de 1788): as duas 
trilogias foram escritas num curtíssimo período 
de tempo, ambas representam o ponto culmi-
nante da criação pianística e sinfónica, respec-
tivamente, dos dois compositores, e cada uma 
delas contém uma obra de carácter trágico 
numa tonalidade menor (a Sonata D. 958 em 
Dó menor de Schubert e a Sinfonia nº 40 em 
Sol menor de Mozart) e duas mais serenas em 
tonalidades maiores.

Mas a influência musical das derradeiras 
sonatas de Beethoven, as opp.109, 110 e 111, é 
enorme e impossível de escamotar nesta trilo-
gia schubertiana. É sobejamente conhecida a 
admiração de Schubert pela música do seu 
colega alemão; e o paralelismo na forma e no 
carácter daquelas em relação a estas é notório. 
“Schubert não é o arquitecto que era Beetho-
ven” – afirma o musicólogo americano Joseph 
Machlis. “Mas as suas sonatas são especiais, 
são como fantasias que contêm todas as 

características do seu estilo musical – espon-
taneidade melódica, expressividade e riqueza 
harmónica, vitalidade rítmica, encantadoras 
mudanças de tonalidade, emotivas mudanças 
de modos maiores para modos menores – alia-
das a uma enorme liberdade no tratamento e 
manuseamento das formas clássicas.”

A Sonata em Si bemol maior D. 960 é a última 
obra de grande envergadura que Franz Schu-
bert compõe antes de morrer. De dimensões 
gigantescas, saturada de belíssimos momentos 
líricos, e sem nunca perder a coerência formal, 
esta Sonata é uma espécie de testamento, de 
legado do compositor.

Logo a abrir, uma melodia de simplici-
dade desarmante parece querer transmi-
tir uma sensação de calma e de serenidade. 
Esta termina com um misterioso trilo tocado 
no registo grave do piano, como se viesse das 
profundezas, do fundo da alma. Este tema 
é apresentado por mais três vezes sempre 
com ligeiras modificações, num crescendo de 
intensidade, mas sem nunca perder a beleza 
nem a serenidade. O segundo andamento, 
Andante sostenuto, é a piéce de résistance 
desta Sonata. Escrito numa tonalidade menor, 
começa com um ostinato rítmico sobre uma 
nota pedal que percorre quatro oitavas do 
teclado e sustenta uma belíssima linha meló-
dica, calma mas introspectiva, como se fosse 
um lamento. Contrasta com uma secção 
central em modo maior que lembra a canção 
“Der Lindenbaum” do ciclo Winterreise, na qual 
uma árvore consola a tristeza do peregrino. 
O lamento inicial retorna mas agora o modo 
menor é gradualmente transformado em maior 
e o andamento termina de forma alegre. Segue-
-se um Scherzo de uma delicadeza e elegância 
ímpares, bem ao estilo schubertiano, que emol-
dura um trio central, de carácter mais cinzento, 
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com um sem número de acentuações a imita-
rem ritmos sincopados. O último andamento, 
Allegro ma non troppo, começa com um ponto 
de interrogação: uma oitava sobre a nota sol 
fica a pairar durante algum tempo, como se 
estivesse a levantar uma questão. A pergunta 
é de imediato respondida de forma categórica. 
Schubert faz a música fluir e desenvolver -se 
com alguma turbulência e agitação, como se 
pairasse algum temor. Mas a Sonata termina de 
forma positiva com um Presto final, brilhante e 
alegre, de forte cor bethoveniana com oitavas 
na mão direita e tercinas na esquerda.

ANA MARIA LIBERAL, 2014
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Lukáš Vondráček piano

Vencedor indiscutível do Concurso Internacio-
nal Rainha Isabel de 2016, Lukáš Vondráček 
tem uma emocionante temporada pela frente. 
Apresenta -se com a hr -Sinfonieorchester, a 
Sinfónica de Pittsburgh sob a direcção de Juraj 
Valčuha, a Orquestra BBC do País de Gales 
com Xian Zhang e a Orquestra Nacional de 
Lorraine. Regressa à Orquestra Real Escocesa, 
à Sinfónica da Rádio de Praga, à Filarmónica 
Janáček e à Orquestra Sinfónica do Estado de 
São Paulo. Toca em recitais no Flagey (Bruxe-
las), na Sociedade Filarmónica de Trento, na 
Sociedade Chopin de Vancouver, na Philhar-
monie Haarlem, na Casa da Música e na Rádio 
Alemã de Colónia.

Recentemente tocou em concerto com a 
Orquestra Metropolitana de Tóquio no Suntory 
Hall, a Filarmónica da Holanda no Concertge-
bouw de Amesterdão, as Sinfónicas de Balti-
more e de Sidney, a Filarmónica de Oslo e a 
Orquestra Nacional da Bélgica, entre outras. 
Apresentou -se em recital na Konzerthaus de 
Viena, na Elbphilharmonie de Hamburgo, no 
Louvre, no Concertgebouw e em festivais como 
o PianoEspoo (Finlândia). 

Lukáš Vondráček tocou em público pela 
primeira vez aos quatro anos. Em 2002, com 
15 anos, estreou -se com a Filarmónica Checa 
e Vladimir Ashkenazy, seguindo -se uma grande 
tournée norte -americana em 2003. Com uma 
musicalidade natural e segura, juntamente 
com uma capacidade técnica notável, tem 
trabalhado com maestros como Paavo Järvi, 
Gianandrea Noseda, Yannick Nézet -Séguin, 
Marin Alsop, Christoph Eschenbach, Pietari 
Inkinen, Vasily Petrenko, Jakub Hrůša, Anu 
Tali, Xian Zhang, Krzysztof Urbański, Stéphane 
Denève e Elim Chan. 

Na sua carreira destacam -se os concer-
tos com a Orquestra de Filadélfia, a Filar-
mónica de São Petersburgo, a Philharmonia e 
a Sinfónica de New Jersey, bem como recitais 
no Teatro Mariinski, em Bombaim e Singapura, 
na Gewandhaus de Leipzig, no Flagey de Bruxe-
las e no Menuhin Festival Gstaad. Conquistou 
importantes prémios internacionais, entre os 
quais os 1os prémios nos Concursos Hilton 
Head, San Marino e Unisa em Pretória, além 
do Prémio Raymond E. Buck no Concurso Van 
Cliburn em 2009.

Depois dos estudos na Academia de Música 
de Katowice e no Conservatório de Viena, 
Lukáš Vondráček obteve um Diploma Artís-
tico no Conservatório de New England em 
Boston sob a orientação de Hung -Kuan Chen, 
e concluiu o curso com louvores em 2012.

A discografia de Lukáš Vondráček inclui um 
disco a solo para a editora Octavia, em 2004, 
e a gravação de um recital em 2012. Em 2013, 
a Orf editou um disco com obras de Brahms. 



09 Dez Dom · 18:00 Sala Suggia
Bruckner e Haas

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Miranda Cuckson violino

Gonçalo Gato Ex machina colores (estreia 

mundial; encomenda Casa da Música)

Georg Friedrich Haas Concerto para violino e 

orquestra  (estreia em Portugal; encomenda  

Casa da Música, Suntory Hall Tokyo e 

Staatstheater Stuttgart)

–

Anton Bruckner Sinfonia nº 3

 

A violinista norte-americana Miranda Cuckson 
tem-se revelado uma intérprete fundamental da 
nova música, favorita de inúmeros composito-
res. É o caso de Georg Friedrich Haas, que lhe 
dedicou um Concerto marcado pela sua lingua-
gem inovadora, uma obra de grande profundi-
dade psicológica e com um impacto visceral. 
Bruckner foi um enorme devoto de Wagner, cuja 
música conheceu apenas aos 40 anos, mas 
que poderá ter sido o grande estímulo para o 
arranque da sua monumental obra sinfónica. 
A Terceira Sinfonia é dedicada precisamente 
a Wagner, que ficou impressionado com a sua 
audição e comentou, mais tarde, que Bruck-
ner era o único sinfonista que se aproximava 
de Beethoven.

 17:15 Cibermúsica

Palestra pré-concerto por Gonçalo Gato

14 Dez Sex · 21:00 Sala Suggia
Mahler Profético

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Michael Sanderling direcção musical 

Gustav Mahler Sinfonia nº 6

Depois de terminada a composição da Sinfo-
nia nº 6, Gustav e Alma Mahler passaram vários 
serões tocando passagens inteiras da sinfo-
nia e desfazendo -se em lágrimas nos momen-
tos de maior intensidade. Conhecida como 
Sinfonia Trágica, revela uma mente ao mesmo 
tempo desejosa de viver mas contemplando 
a morte olhos nos olhos. Apesar de ter sido 
escrita num momento de felicidade familiar, 
esta é uma obra profética que parece adivinhar 
as enormes perdas que o compositor enfren-
tará nos anos seguintes. A direcção musical 
está a cargo de Michael Sanderling, maestro 
titular da Filarmónica de Dresden.



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


