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1ª PARTE

Ludwig van Beethoven
Sonata op. 27 n.º 2, “Quasi una fantasia” (Ao luar) 
(1801; c.15min)

1. Adagio sostenuto
2. Allegretto
3. Presto agitato

Sergei Rachmaninoff
Prelúdio em Dó sustenido menor, op. 3 n.º 2 
(1892; c.4min)

Sete Prelúdios, op. 23 (1901 ‑03; c.35min)
1. Largo, em Fá sustenido menor 
2. Maestoso, em Si bemol maior 
3. Tempo di minuetto, em Ré menor 
4. Andante cantabile, em Ré maior 
5. Alla marcia, em Sol menor 
6. Andante, em Mi bemol maior
7. Allegro, em Dó menor 

2ª PARTE

Alexander Scriabin 
Sonata para piano n.º 6 (1911; c.12min)

Seis Prelúdios, op. 13 (1895; c.8min)
1. Maestoso, em Dó maior
2. Allegro, em Lá menor
3. Andante, em Sol maior
4. Allegro, em Mi menor
5. Allegro, em Ré maior
6. Presto, em Si menor

Cinco Prelúdios, op. 16 (1895; c.8min)
1. Andante, em Si maior
2. Allegro, em Sol sustenido menor
3. Andante cantabile, em Sol bemol maior
4. Lento, em Mi bemol menor
5. Allegretto, em Fá sustenido maior

Poema Satânico, op. 36 (1903; c.6min)

Poema Trágico, op. 34 (1903; c.3min)

Vers la flamme, op. 72 (1914; c.6min)

Sonata para piano n.º 5, em Fá sustenido 
maior, op. 53 (1907; c.14min)

CICLO DE PIANO FUNDAÇÃO EDP
PRÓXIMO CONCERTO
16 MAR • ALEXANDER ROMANOVSKY
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Ludwig van Beethoven (1770-1827) concluiu 
as Sonatas para piano op. 26 e op. 27 em 1801. 
Foram publicadas pouco tempo depois, provo‑
cando a seguinte resposta por parte da crítica: 
“Os músicos menos instruídos e aqueles que 
esperam da música apenas um entretenimento 
fácil dedicar ‑se ‑ão em vão a estas obras.” O 
comentário coincide com a opinião, comum 
na altura, de que Beethoven era um autor cuja 
música estava destinada a um público mino‑
ritário. Dois séculos depois, porém, uma das 
obras que fazem parte desses opus, precisa‑
mente a Sonata op. 27 n.º 2, “Quasi una fantasia” 
é uma das obras mais populares do repertório 
clássico. A sua popularidade, que se deve ao 
primeiro andamento, manifesta ‑se em inúme‑
ros arranjos. A popularidade da peça, aliás, 
começou na época em que Beethoven ainda 
vivia. Se confiarmos naquilo em que o seu 
aluno, Carl Czerny, relatou nos seus escritos, o 
próprio Beethoven se sentia incomodado pela 
atenção desproporcionada que se prestava a 
esta sonata, enquanto outras composições, 
na sua opinião melhores, eram descuidadas. 
O primeiro andamento, de novo, está no centro 
da explicação desse sucesso.

Esse primeiro andamento, já no século XIX, 
vinculou ‑se com a ideia de paisagem. O citado 
Czerny comparou ‑o com uma cena nocturna 
em que se escutava, à distância, a voz de um 
espírito gemente. Na década de 30 do mesmo 
século, Ludwig Rellstab utilizou numa crítica o 
termo pelo qual conhecemos actualmente a 
sonata completa. Rellstab estabeleceu a sua 
ligação com a imagem de um barco iluminado 
pelo luar flutuando no lago de Lucerna. 

As duas sonatas op. 27 são inspiradas pela 
ideia de “fantasia”. Robert Schumann foi um dos 
autores que esclareceu a distinção entre esse 

termo e o termo “sonata” no âmbito da compo‑
sição. Por um lado, a sonata responde a uma 
orientação visual e arquitectónica na criação e 
apreciação de uma obra musical. Por outro lado, 
a maior espontaneidade associada à fantasia 
abria a porta para uma percepção mais espiri‑
tual. A natureza “quase uma fantasia” das sona‑
tas op. 27 manifesta ‑se claramente nos seus 
respectivos primeiros andamentos, nos quais 
Beethoven evita a forma sonata, preferindo 
uma estrutura tipo canção, com secções temá‑
ticas que se correspondem com o esquema 
A ‑B ‑A. Nestas sonatas, os andamentos estão 
interligados sem interrupção, dando origem 
a uma obra de grande formato que deve ser 

LUDWIG VAN BEETHOVEN
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interpretada e escutada num único impulso. Os 
sucessivos e fluidos contrastes de velocidade 
e ambiente expressivo também estão relacio‑
nados com a fantasia enquanto género musi‑
cal próximo da improvisação. A tendência para 
sublinhar o contraste entre diferentes estados 
emocionais tem sido relacionada, no que diz 
respeito a estas peças, ao estado emocional 
em que Beethoven se encontrava na altura, 
recusado por alguém a quem amava e apenas 
alguns meses antes do agravamento final de 
sua surdez, o que o levou a contemplar o suicí‑
dio. Este tipo de aproximações biográficas tem 
uma evidente limitação e, certamente, não é 
imprescindível para perceber com intensidade 
o efeito sonoro global destas obras. Como dizia 
Czerny, o conteúdo poético da Sonata ao Luar 
é exequível para qualquer pessoa. 

Os elementos de técnica compositiva 
(dissonâncias e modalidade, o acompanha‑
mento rítmico repetitivo, a sustentada linha de 
canto) contribuem no Adagio sostenuto inicial 
para criar um ambiente sonoro que, sem difi‑
culdade, podemos vincular com emoções de 
tristeza que, por sua vez, podem ser simboliza‑
das na paisagem nocturna. Apesar de tópica, 
esta rede de associações e significados conti‑
nua a explicar a popularidade do andamento. 
Os elementos sonoros transformam ‑se por 
completo no segundo andamento, cujo tema 
inicial cita o primeiro tema do Adagio, mas 
apresentando ‑o mediante uma transparente 
textura de carácter coral. Finalmente, o Presto 
agitato também se baseia em elementos escu‑
tados no andamento inicial que se apresen‑
tam sob uma nova aparência. Repare ‑se, por 
exemplo, na evidente transformação do acom‑
panhamento no registo grave, o qual passa da 
quietude à intensa inquietação.

Ao longo do século XIX, convergiram na Rússia 
algumas das escolas interpretativas pianísti‑
cas mais importantes da história europeia da 
música. Sergei Rachmaninoff (1873-1943) e 
Alexander Scriabin (1872-1915) fazem parte 
dessa linhagem. Tal como lembrou o pianista 
Josef Lhévine (um dos colegas de conservató‑
rio que mais impressionaram Scriabin durante 
os seus anos de estudante) numa conhecida 
entrevista, a verdadeira base do sucesso da 
sincrética escola russa de piano foi, e conti‑
nua a ser, a importância que atribui à técnica. 
Com as suas palavras: “Durante os primeiros 
cinco anos a coluna vertebral do trabalho diário 
nas escolas russas são as escalas e os arpejos. 

SERGEI RACHMANINOFF
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Toda a técnica reverte nestes simples materiais 
e o estudante é obrigado a perceber isto mal 
entra no Conservatório. À medida que o tempo 
passa, as escalas e os arpejos são cada vez 
mais difíceis, mais variados e mais rápidos, mas 
nunca desaparecem da rotina de cada dia.”

Excelentes músicos, distinguidos em nume‑
rosas ocasiões durante os estudos, os percur‑
sos de Rachmaninoff e Scriabin separaram ‑se 
quando terminaram o Conservatório. Inicial‑
mente, Rachmaninoff dedicou ‑se à compo‑
sição e à direcção de orquestra. Um dos seus 
primeiros sucessos, mais ou menos contempo‑
râneo dos Prelúdios op. 23, conciliou ambas as 
facetas com a de pianista. Trata ‑se do célebre 
Concerto para piano em Dó menor. Nos prelú‑
dios para piano, tal como acontece com os que 
Scriabin escreveu, está claramente presente a 
influência de Chopin que, como é bem sabido, 
fixou a forma moderna de aproximação a este 
género musical cujo primeiro referente era 
Bach. Nos 24 Prelúdios de Rachmaninoff é 
ainda evidente a intenção de mostrar o virtuo‑
sismo pianístico do intérprete. Finalmente, são 
obras que ilustram a próxima relação espiritual 
do seu autor com o século XIX, do qual tem sido 
por vezes considerado um epígono. A densi‑
dade da sua escrita pianística e o predomínio  
nas suas partituras da melodia acompanhada, 
envolvida por uma rica harmonia e variadas 
figurações rítmicas, são os elementos que o 
vinculam directamente com essa tradição. 

O opus 23 inaugura ‑se com um prelú‑
dio em Lá sustenido menor, de ressonâncias 
chopinescas. Continua com uma segunda 
peça, Maestoso, em Si bemol maior, de carác‑
ter fortemente contrastante. Esta inicia ‑se com 
um desenho de arpejo na mão esquerda que 
percorre com estrondo o teclado, enquanto 

à mão direita é confiado um tema de carác‑
ter enérgico e que faz lembrar uma espécie 
de carrilhão. Os seguintes números vão apre‑
sentando sucessivas dificuldades técnicas, 
criando, no entanto, em todos os casos, carac‑
terísticas texturas e ambientes expressivos nos 
quais predominam tons poéticos diferentes. 
Assim, o terceiro prelúdio costuma ser compa‑
rado com uma balada de sabor medieval. O 
quarto retorna à cantilena inspirada em Chopin, 
enquanto o quinto, Alla marcia, que é um dos 
prelúdios mais aplaudidos, apresenta uma 
energia contagiante que, de novo, contrasta 
com o sexto, que apresenta o ambiente de uma 
espécie de sonho. Esse mesmo ambiente de 
sonho prolonga ‑se no sétimo, que apresenta 
como dificuldade técnica específica, na mão 
direita, uma longa linha em semicolcheias 
que se prolonga ao longo da peça. Ao contrá‑
rio do que acontece com a Sonata ao Luar de 
Beethoven, do ponto de vista biográfico, estes 
prelúdios foram escritos numa época particu‑
larmente optimista da vida de Rachmaninoff, 
coincidindo com o seu compromisso matri‑
monial. É possível que parte da sua vitalidade 
tenha a ver com esse estado emocional posi‑
tivo, que, aliás, não era um traço característico 
da personalidade do compositor.

A personalidade de Scriabin era bastante dife‑
rente do que a de Rachmaninoff. Mais sociá‑
vel, também era menos convencional. Gostava, 
por exemplo, de descer as colinas a saltar 
enquanto agitava os braços, como se quisesse 
voar. Scriabin, aliás, também gostava de usar 
a metáfora do “voo”, sublinhada com gestos, 
para fazer com que os seus alunos incutis‑
sem vida e expressividade às suas interpreta‑
ções. A qualidade do som era, no entanto, a sua 
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maior preocupação. Uma das suas estudan‑
tes lembrava o seguinte: “Trabalhava de forma 
infatigável as manchas tonais. Fazia ‑nos repe‑
tir uma nota. Ajudava ‑nos a procurar formas de 
ataque de modo a extrair dela cores separadas. 
Mantinha ‑nos interessados no som e na vida 
do instrumento… Fazia ‑nos tocar as passagens 
como se fossem partes faladas. Os efeitos que 
conseguia tirar do pedal ultrapassavam, lite‑
ralmente, as possibilidades do próprio piano.”

Tal como aconteceu com Rachmaninoff, 
Chopin foi um dos primeiros modelos seguidos 
por Scriabin. Isto é perfeitamente evidente nos 
Prelúdios op. 13 e op. 16. Os elementos de maior 
intensidade sonora e expressiva que também 

estão presentes na sua música derivam do 
novo estilo “sinfónico” desenvolvido a partir 
de Liszt, caracterizado por sólidas sonorida‑
des e pela sobreposição de planos sonoros. A 
influência lisztiana é, por seu turno, evidente no 
Poema Trágico e no Poema Satânico, op. 34 e 
op. 36. Com a viragem do século, porém, o seu 
estilo ganhou novas características que apon‑
tavam na direcção de uma maior densidade 
e fragmentação do discurso musical e que o 
vinculam com o modernismo. Stewart Gordon 
descreve esta segunda fase do estilo scriabi‑
niano da seguinte maneira: “Os ritmos comple‑
xos são projectados de maneira a obscurecer a 
regularidade da pulsação; as ideias melódicas 
e rítmicas têm uma aparência fragmentária; e 
a linguagem harmónica é ambígua em termos 
de direcção do discurso, tonalidade e resolu‑
ções. O que surgiu nessa época foi um estilo 
feito de sonoridades e motivos em movimento 
constante que, às vezes, têm contornos bem 
definidos, mas que, mais comummente, são 
lânguidos e amorfos.”

Scriabin usou a forma sonata como se fosse 
a estrutura de uma forma poética. Costumava 
estabelecer, na exposição, a contraposição 
dos elementos masculino e feminino – enten‑
didos como forças espirituais que, por sua vez, 
se desdobravam em novas possíveis imagens – 
que são transformados e interagem no desen‑
volvimento até alcançar, na recapitulação, a 
consumação. Fez das suas obras explícitas 
profissões de fé mística e emanações direc‑
tas do seu eu interior fundido, sem limitações, 
com o universo. Por exemplo, a Sonata n.º 5, 
em Fá sustenido maior, escrita em 1907, repro‑
duz em epígrafe os seguintes versos retirados 
do Poema do Êxtase, composto por Scriabin 
para orquestra pouco antes: “Chamo ‑vos à 

ALEXANDER SCRIABIN
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vida, ó forças misteriosas!/Afogadas nas obscu‑
ras profundezas do espírito criador,/Medro‑
sos embriões da vida,/Eu dou ‑vos a audácia.” 
Esta sonata apresenta uma nova linguagem 
harmónica que anuncia a utilizada nas sona‑
tas que Scriabin escreveria a partir de 1911, 
um conjunto de obras do qual a Sonata n.º 6 
faz parte. Nestas peças, o chamado “acorde 
místico”, uma espécie de acorde primordial, 
aparece desde o início, reforçando o seu signi‑
ficado de revelação ou de força generatriz. O 
desejo e o arrebatamento são frisados nestas 
sonatas com termos tais como “ardor profundo 
e velado” (na sexta), coincidentes com as passa‑
gens de carácter mais lírico, em que se escutam 
melodias de inflexões cromáticas, harmonias 
suspensas e com um perfil rítmico quase impro‑
visatório. Scriabin usa, ainda, diferentes tipos 
de figurações muito rápidas (trilos, trémolos…) 
que associou de forma explícita à luz física e, por 
extensão, a uma espécie de palpitação universal 
à qual só se tem acesso como consequência da 
iluminação espiritual. Esta concepção filosófica 
da composição aparece de forma explícita em 
Vers la flamme, a qual, segundo contava Vladi‑
mir Horowitz (o qual chegou a tocar perante o 
compositor), exprime a fé que Scriabin tinha em 
que o mundo, como um todo, iria acabar fulmi‑
nado numa explosão de dimensões cósmicas.

TERESA CASCUDO, 2019
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Vadym Kholodenko piano

Vadym Kholodenko é considerado um dos intér‑
pretes mais dinâmicos e tecnicamente dota‑
dos da nova geração de pianistas. Vencedor 
da Medalha de Ouro no Concurso Internacio‑
nal de Piano Van Cliburn (2013), conquistou o 
público e a crítica internacional, sendo nomeado 
Artista em Associação da Orquestra Sinfónica 
de Fort Worth durante três anos. Recebeu o 
1º Prémio no Concurso Schubert 2011 em Dort‑
mund, o 1º Prémio no Concurso Sendai em 2010 
e o Grande Prémio no Concurso Maria Callas 
em Atenas.

Vadym Kholodenko tem colaborado com 
maestros notáveis como Valery Gergiev, Leo‑
nard Slatkin, Vladimir Fedoseyev, Kirill Kara‑
bits, Miguel Harth ‑Bedoya, Paul Daniel, Pinchas 
Zukerman, Yuri Bashmet, Vladimir Spivakov e 
Kazuki Yamada. Em 2013, teve uma residência 
na sala de concertos do Teatro Mariinski, onde 
foi nomeado Artista do Mês por Valery Ger‑
giev. Recentemente foi convidado para con‑
certos e gravações em Paris, Luxemburgo e 
São Petersburgo. 

Na América do Norte, tocou com a Orques‑
tra de Filadélfia, a Filarmónica de Rochester e as 
Sinfónicas de Atlanta, Indianapolis e San Diego. 
Na última temporada realizou uma digressão 
com a Orquestra Estatal de Weimar e Kirill Kara‑
bits. Percorreu os Estados Unidos da América 
com recitais em Washington, Boston e Festival 
de Música de Aspen, entre outros locais.

Quando se estreou em 2017 com a Royal 
Philharmonic Orchestra, foi convidado de 
imediato para regressar. Na Europa, foi convi‑
dado da Sinfónica Escocesa da BBC, Orches‑
tre National Bordeaux Aquitane, Filarmónica 
de Luxemburgo, Sinfónica de Malmö, Sinfónica 
da Rádio Norueguesa, Sinfónica de Praga, 

Sinfónica da RTVE em Madrid e Orquestra 
Nacional de Espanha. Fez recitais na Radio 
France em Paris, na LSO St Lukes (Londres), 
na Academia Liszt (Budapeste), em Lucerna, 
no SWR Schwetzignen Festspiele e no Festival 
Chopin (Varsóvia). No domínio da música de 
câmara, já se apresentou no ciclo Spectrum 
Series em Berlim, tendo colaborado com Vadim 
Repin, Clara ‑Jumi Kang, Alena Baeva, Maxim 
Rysanov e o violoncelista Alexander Buzlov.

Vadym Kholodenko é convidado regular‑
mente para tocar no Japão, apresentando‑
‑se com a Orquestra Filarmónica e a Sinfónica 
Metropolitana de Tóquio. No último Verão fez 
uma digressão pelo país com a Sinfónica da 
Rádio de Praga. Tocou com a Filarmónica da 
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Malásia e a Sinfónica de Sidney, realizando 
ainda recitais no Japão, em Pequim e Singapura. 

Entre os momentos altos da temporada  
de 2018/2019 estão os recitais de estreia 
no Wigmore Hall, na Salle Gaveau Paris e na 
Konzerthaus de Viena, além do regresso à Royal 
Philharmonic Orchestra, à Sinfónica Escocesa 
da BBC, à Filarmónica Rochester e à Orques‑
tra Estatal de Weimar. Toca ainda com a Filar‑
mónica de Copenhaga, a Sinfónica do Pacífico, 
a Orquestra Sinfónica do Principado das Astú‑
rias e a Filarmónica de Osaka. 

O CD que Vadym Kholodenko gravou para 
a Harmonia Mundi, com o Concerto de Grieg 
e o Concerto n.º 2 de Saint ‑Saëns, ao lado 
da Orquestra da Rádio Norueguesa e Harth‑
‑Bedoya, foi Editor’s Choice da Gramophone. 
Gravou ainda a primeira parte da integral dos 
Concertos de Prokofieff. O seu CD mais recente, 
com obras a solo de Scriabin, recebeu o Diapa‑
son d’Or em Agosto de 2018. Para a etiqueta 
Arthaus, gravou o Concerto n.º 5 de Prokofieff 
com a Orquestra do Teatro Mariinski e direcção 
de Valery Gergiev, editado em DVD. 

Vadym Kholodenko nasceu em 1986, em 
Kiev (Ucrânia). Aos 13 anos deu os seus primei‑
ros concertos nos EUA, na China, na Hungria e 
na Croácia. Em 2005 mudou ‑se para Moscovo 
para estudar no Conservatório desta cidade 
com a reputada professora Vera Gornostaeva.



19 TER · 19:30 SALA SUGGIA

SHELTER
CINE-CONCERTO · NOVO MUNDO

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

BRAD LUBMAN direcção musical

IRIS OJA meio‑soprano

LEONOR MELO soprano

ÂNGELA ALVES soprano

WORTEN DIGITÓPIA projecção

BILL MORRISON filme

DAVID LANG, MICHAEL GORDON E JULIA WOLFE música

DEBORAH ARTMAN libreto

PRÓXIMOS CONCERTOS

23 SÁB · 18:00 SALA SUGGIA

CONCERTO ESPIRITUAL
SINFÓNICA SÉRIE DESCOBERTAS

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

BRAD LUBMAN direcção musical

IRVINE ARDITTI violino

Obras de CLAUDE VIVIER, ELLIOTT CARTER E CHARLES IVES

17:15 FOYER POENTE

Palestra pré‑concerto por RUI PENHA



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL


