
Ao longo de vinte e cinco anos de carreira, 
o violoncelista alemão Alban Gerhardt tem 
provocado um impacto único nos públicos 
a nível internacional. Para além da intensa 
musicalidade e da forte presença em palco, 
Gerhardt é também um investigador com uma 
insaciável curiosidade, dedicando-se à pesquisa 
de novas abordagens artísticas e de repertório 
novo, tanto do passado como do presente.
Alban Gerhardt gosta de partilhar as suas 
descobertas com o público muito para além 
da sala de concertos, tendo concretizado 
ambiciosos projetos na Europa e nos Estados 
Unidos da América, os quais incluíram 
atuações e workshops em escolas e hospitais, 
bem como sessões livres em espaços públicos. 
A sua colaboração com a Deutsche Bahn, 
que inclui atuações ao vivo nas principais 
linhas ferroviárias da Alemanha, é uma clara 
demonstração deste seu compromisso.
Depois de obter sucesso em vários concursos 
internacionais, Alban Gerhardt estreou-se com 
a Filarmónica de Berlim e o maestro Semyon 
Bychkov em 1991. Desde então, tocou com 
muitas das principais orquestras sinfónicas, 

incluído a Orquestra Real do Concertgebouw 
de Amesterdão, a Filarmónica de Londres, 
a Sinfónica NHK de Tóquio, as Sinfónicas 
de Cleveland, Filadélfia e Chicago, ou a 
Orquestra do Tonhalle de Zurique, sob a 
direção de maestros de renome como Kurt 
Masur, Christoph von Dohnányi, Christian 
Thielemann, Christoph Eschenbach, Myung-
Whun Chung, Michael Tilson-Thomas,
Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski, ou 
Kirill Petrenko. Apresenta-se também com 
frequência em contexto de música de câmara, 
tendo como parceiros neste domínio Steven 
Osborne, Baiba Skride e Brett Dean. A sua 
relação com os compositores é também 
intensa, tendo colaborado com Thomas 
Larcher, Brett Dean, Jörg Widmann, Matthias 
Pintscher e Unsuk Chin, entre outros.
No domínio discográfico, Alban Gerhardt 
recebeu três prémios ECHO Klassik, bem 
com os prémios ICMA e MIDEM. A gravação 
do Concerto para Violoncelo de Unsuk Chin 
(Deutsche Grammophon), recebeu um prémio 
BBC Music Magazine. Alban Gerhardt toca um 
violoncelo Matteo Gofriller de 1710.
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16 + 17 Fevereiro

Por motivos de saúde,
a violoncelista
Alisa Weilerstein
vai ser substituída
por Alban Gerhardt

Mudança
de Solista



mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música de câmara

gulbenkian.pt/musica

17 DE FEVEREIRO
SEXTA
18.00 — Zona de Congressos
Entrada Livre

Conhecer uma obra — Guia de audição
Sinfonia n.º 5 de Dmitri Chostakovitch
por Sérgio Azevedo



Duração total prevista: c. 1h 45 min.
Intervalo de 20 min.

16 DE FEVEREIRO 
QUINTA
21.00 — Grande Auditório

17 DE FEVEREIRO 
SEXTA
19.00 — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian

Orquestra Gulbenkian

Giancarlo Guerrero Maestro 

Alban Gerhardt Violoncelo

03

Henri Dutilleux
Tout un monde lointain…

Énigme: Très libre et flexible

Regard: Extrêmement calme

Houles: Large et ample

Miroirs: Lent et extatique

Hymne: Allegro

intervalo

Dmitri Chostakovitch
Sinfonia n.º 5, em Ré menor, op. 47

Moderato – Allegro non troppo
Allegretto
Largo
Allegro non troppo
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17 DE FEVEREIRO
SEXTA
21.30h — Grande Auditório

Solistas da Orquestra 
Gulbenkian

Elena Ryabova  Violino

Jordi Rodriguez Violino

Lu Zheng Viola

Marco Pereira  Violoncelo

Duração total prevista: c. 45 min.
Concerto sem intervalo

Dmitri Chostakovitch
Quarteto para cordas n.º 8,
em Dó menor, op. 110

Largo –
Allegro molto –
Allegretto –
Largo –
Largo

Alfred Schnittke
Quarteto para cordas n.º 3

Andante
Agitato
Pesante
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Destinada ao violoncelista Mstislav 
Rostropovich, a obra Tout un monde lointain...
foi encomendada pelo maestro Igor Markevich 
para os Concerts Lamoureaux, cuja orquestra 
dirigiu entre 1957 e 1961. No entanto, ocupado 
com outros projetos, Henri Dutilleux concluiria 
a obra só em 1970, tendo nesse ano sido estreada 
por Rostropovitch no Festival d’Aix-en Provence. 
O violoncelista foi então acompanhado pela 
Orquestra de Paris, sob a direção de Serge Baudo.
Tout un monde lointain... é uma obra concertante 
centrada no violoncelo. O compositor inspirou-se 
no livro de poemas As Flores do Mal, de Charles 
Baudelaire, atribuindo versos dos mesmos a cada 
um dos cinco andamentos. O título da obra
é também uma citação do poema La chevelure 
de Baudelaire. Tocadas sem interrupção, as 
cinco partes requerem um grande domínio 
do instrumento e empregam um colorido 
orquestral muito próprio.
A primazia do serialismo no panorama da época 
encontra-se refletida em Tout un monde lointain..., 
onde Dutilleux recorre a uma série de doze sons 
e valoriza o timbre e a descontinuidade rítmica. 
Contudo, atribui maior importância a alguns 
sons da série, permitindo uma abordagem 

flexível, conciliando um certo pontilhismo com 
uma perspetiva mais melódica. Essa escolha 
encontra-se patente no primeiro andamento, 
Énigme, uma cadência solista introdutória
em torno do material principal do concerto.
O solista interpreta diversas variações sobre 
a série, apresentando motivos que serão 
posteriormente transformados. Entre a 
angularidade e o melodismo cantabile,
o andamento desenvolve-se com a entrada 
progressiva dos instrumentos da orquestra, 
contrapondo conjuntos de câmara a momentos 
solistas. Regarde tem uma atmosfera etérea e 
expressiva que remete para um certo estatismo. 
No seu final retoma material do primeiro 
andamento, ligando-o a Houles, um andamento 
movimentado em que se destaca o papel assertivo 
e virtuosístico do solista face às figurações rápidas 
nos instrumentos de sopro. A troca de material 
entre o violoncelo e a orquestra caracteriza Miroirs, 
um andamento etéreo e de textura esparsa no qual 
o tempo da obra aparenta estar suspenso. Tout un 
monde lointain... termina com Hymne, um clímax 
cinético em que os materiais dos andamentos 
anteriores são misturados, enfatizando os ostinati 
de caráter percussivo.

Henri Dutilleux
Angers, 22 de janeiro de 1916
Paris, 22 de maio de 2013

Tout un monde lointain...

composição: 1970
estreia: Festival d’Aix-en-Provence,
25 de julho de 1970
duração: c. 30 min.
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Énigme  (Poème XXVII)
... Et dans cette nature étrange et symbolique

Regard  (Le poison)
... le poison qui découle
De tes yeux, de tes yeux verts,
Lacs où mon âme tremble et se voit à l'envers

Houles  (La chevelure)
... Tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve
De voiles, de rameurs, de flammes et de mâts...

Miroirs  (La mort des amants)
... Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux
Qui réfléchiront leurs doubles lumières
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux...

Hymne (La voix)
Garde tes songes:
Les sages n'en ont pas d'aussi beaux que les fous !

Enigma (Poema XVII)
... E nesta natureza estranha e simbólica
 
Olhar (O veneno)
… o veneno que escorre
Dos teus olhos, dos teus olhos verdes,
Lagos onde a minha alma treme e se vê do avesso
 
Ondulação (A cabeleira)
… Tu conténs, mar de ébano,
um sonho deslumbrante
De velas, de remadores, de chamas e de mastros…
 
Espelhos (A morte dos amantes)
… Os nossos dois corações serão
duas grandes tochas
Que refletirão a suas luzes duplas
Nos nossos dois espíritos, esses espelhos gémeos…
 
Hino (A voz)
Guarda os teus sonhos:
Os sábios não os têm tão belos como os tolos!

tradução de miguel martins ribeiro

Henri Dutilleux
Tout un monde lointain…

Excertos dos poemas de Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire
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A relação complexa entre os artistas e os regimes 
autoritários encontra um caso particular em 
Dmitri Chostakovitch. Algumas das suas 
obras foram aclamadas enquanto paradigma 
da arte soviética e do novo homem socialista. 
Outras foram denunciadas como formalistas e 
associadas à degeneração burguesa, motivando 
a perseguição ao compositor, mais visível 
durante o estalinismo. A valorização do realismo 
socialista em detrimento de outros paradigmas 
estéticos enformou a produção de muitos 
artistas da época, que estabeleceram relações 
particulares entre a necessidade individual de 
expressão e os modelos vigentes. Assim, uma 
arte positiva e enaltecedora do homem socialista 
teria que ser compreensível pelas pessoas. Por 
seu lado, as vanguardas modernistas eram vistas 
como formalistas e decadentes, incompatíveis 
com o novo modelo de sociedade.
A Sinfonia n.º 5 foi escrita em 1937, um período 
difícil na vida do compositor. No período entre 
1936 e 1938, intensificou-se a repressão estatal 
sobre pessoas e instituições, que conduziu a 
diversas purgas e execuções. Assim, a atmosfera 
de terror foi intensificada na União Soviética. 
Esse processo atingiu Chostakovitch, aquando 

da publicação de uma crítica devastadora à 
ópera Lady Macbeth do distrito de Mtsensk, no 
jornal Pravda, em janeiro de 1936. Essa crítica 
referia-se a uma récita onde estiveram presentes 
importantes figuras do Partido Comunista, entre 
as quais Josef Stalin, tendo marcado o início de 
uma intensa fiscalização e acompanhamento da 
produção de Chostakovitch pelas autoridades. 
Dessa forma, a 5ª Sinfonia abriu uma via para
a reabilitação do compositor perante o regime.
Contrariamente a outras sinfonias de 
Chostakovitch, que ostentam designações 
que remetem para momentos associados à 
história revolucionária da Rússia, a Sinfonia 
n.º 5 não apresenta título. Paralelamente, 
enquadra-se numa forma mais tradicional do 
que a Sinfonia n.º 4, baseada na descontinuidade 
e na transformação de células. Tendo em 
conta a difícil situação em que se encontrava, 
Chostakovitch foi cauteloso na sinfonia seguinte, 
estreada em Leninegrado a 21 de novembro de 
1937. Interpretada pela Orquestra Filarmónica de 
Leninegrado, sob a direção de Evgeny Mravinsky, 
a obra foi publicamente aclamada, o que indiciou 
uma possível reabilitação do compositor. Na 
Sinfonia n.º 5 sobressai uma proximidade a 

Dmitri Chostakovitch
São Petersburgo, 25 de setembro de 1906
Moscovo, 9 de agosto de 1975

Sinfonia n.º 5, em Ré menor, op. 47

composição: 1937
estreia: Leninegrado, 21 de novembro de 1937
duração: c. 45 min.

dm
it

ri
 c

ho
st

ak
ov

it
ch

, c
. 1

94
0 

©
 d

r



08

Beethoven na escolha de algumas células como 
material temático da obra. O estilo heroico do 
compositor clássico era então valorizado pelas 
autoridades soviéticas, bem como a tradição 
orquestral russa do final do Romantismo. Num 
período particularmente difícil da sua vida, 
Chostakovitch misturou estas duas matrizes 
numa das suas sinfonias mais formalmente 
conservadoras.
O primeiro andamento é uma forma sonata 
cujo material temático é inspirado numa célula 
de cariz heroico, à semelhança da 5.ª Sinfonia 
de Beethoven. Essa célula é transformada e 
reaparece em vários momentos da obra. O pathos 
do tema, acompanhado pela tensão crescente 
criada pelas cordas e pelas texturas de fanfara, 
cede o lugar a um segundo grupo temático 
cantabile, que remete para o universo do cinema. 
Entre a 4.ª e 5.ª Sinfonias, Chostakovitch 
dedicou-se à escrita de bandas sonoras, 
consolidando técnicas que permearam na sua 
produção a partir dessa época. A serenidade 
contemplativa desse tema contrasta com o 
movimento impulsionado pela célula inicial. 
O desenvolvimento rapsódico assenta na 
sobreposição contrapontística de texturas de 

marcha e de fanfarra, nas quais emerge um 
momento delicado e lírico protagonizado pela 
flauta e pela trompa, apresentando uma textura 
de dança. A atmosfera inicial é retomada 
na reexposição, conduzindo ao Scherzo, um 
curto andamento que hibridiza uma valsa e 
uma marcha, numa estilização que enfatiza o 
grotesco, remetendo para a figura de Gustav 
Mahler. O andamento lento foi dos mais 
aclamados da obra. As cordas, divididas em 
agrupamentos de câmara, apresentam longas 
melodias que sobressaem sobre uma harmonia 
na qual as resoluções tonais são diferidas. 
Alguns solos das madeiras são interpolados na 
textura, adensando a tensão. A sinfonia termina 
com uma andamento turbulento e afirmativo, 
em forma sonata, que privilegia o tema 
inicial. Uma fanfarra, associada aos tímpanos, 
prepara uma textura de marcha reminiscente 
do primeiro andamento e que apresenta uma 
sucessão de temas. Esses elementos serão 
desenvolvidos posteriormente através do 
recurso ao contraponto. A reexposição retoma 
a atmosfera inicial, mas a sinfonia termina sem
o segundo grupo temático do andamento ter 
sido reexposto.
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As sinfonias de Chostakovitch demonstram 
o lado mais público do compositor, o qual 
contrasta com a intimidade da sua música de 
câmara. O Quarteto para cordas n.º 8, op. 110,
é uma das suas obras mais conhecidas e está 
cheia de autocitações. Composta em 1960, a obra 
foi estreada em Leninegrado, no mesmo ano, pelo 
Quarteto Beethoven. Nessa época, o compositor 
assistiu a uma quebra das suas capacidades 
físicas (posteriormente diagnosticada 
como esclerose lateral amiotrófica) e aderiu 
formalmente ao Partido Comunista. Esses 
eventos transtornaram o compositor que, de 
acordo com alguns relatos, ponderou o suicídio. 
Assim, este quarteto autorreferencial foi escrito 
como uma espécie de resignação ao destino.
O primeiro andamento começa com a entrada 
sucessiva das vozes e do motivo D-S-C-H, um 
anagrama do nome do compositor que é usado 
em diversas obras. A cromatização do discurso 
fomenta uma ambiguidade que, finalmente, nos 
leva à tónica. O andamento é um lamento em 
que a transição entre secções contrapontísticas 
– nas quais o material temático circula pelos 

intervenientes – e outas mais verticais é 
realizada de forma natural. A ambiguidade 
entre modo maior e menor encontra-se patente 
no primeiro Largo, que integra citações da 1.ª 
e 5.ª Sinfonias. O segundo andamento é muito 
movimentado, oscilando entre o melodismo da 
música judaica, encarnado pela citação de um 
tema do segundo trio com piano do compositor, 
e uma atmosfera rústica e percussiva, na qual é 
interpolada uma valsa. O contraste mantém-se 
no Allegretto, que recorre ao motivo D-S-C-H e que 
inclui parte do tema do Concerto para Violoncelo 
n.º 1. Assim, é o violoncelo que faz a ligação ao 
final, onde uma melodia lírica é ocasionalmente 
pontuada por momentos mais percussivos. 
Citando uma secção da ópera Lady Macbeth e a 
canção revolucionária “Atormentado pela dureza 
da prisão,” o andamento aproxima-se de uma 
reflexão sobre as prisões a que o compositor 
estaria sujeito, a do seu corpo em decadência e 
a da disciplina partidária. O quarteto termina 
com uma fuga de tema angular, à qual o motivo 
principal se junta, cromatizando a textura 
contrapontística.

Dmitri Chostakovitch
São Petersburgo, 25 de setembro de 1906
Moscovo, 9 de agosto de 1975

Quarteto para Cordas n.º 8,
em Dó menor, op. 110

composição: 1960
estreia: Leninegrado, 2 de outubro de 1960
duração: c. 22min.
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A obra de Alfred Schnittke, compositor russo 
de ascendência alemã, caracteriza-se pelo que 
designou como poliestilismo. Essa abordagem 
baseia-se no recurso a estilos musicais do 
passado, que Schnittke atualizou e transformou 
através das linguagens do pós-Segunda Guerra 
Mundial. A partir do final da década de 70, a obra 
de jovens compositores soviéticos começou a ser 
conhecida no Ocidente, integrando o repertório 
das vanguardas musicais da altura. Esses artistas, 
onde se enquadra Schnittke, distanciaram-se 
da estética do realismo socialista, abraçando 
correntes como o serialismo, a música 
eletrónica, a música textural, ou novos 
modelos de espetáculo, inspirados pela cultura 
popular ocidental. O Quarteto para Cordas 
n.º 3 foi escrito em 1983, tendo a sua partitura 
circulado no Ocidente, o que contribuiu 
para o reconhecimento internacional do 
compositor. Como elementos temáticos, a obra 
cita uma secção do Stabat Mater do compositor 
renascentista Orlando di Lasso, o tema da Grande 
Fuga para quarteto de Beethoven, e o motivo D-S-
C-H de Chostakovitch. Após a sua apresentação, 
Schnittke desenvolve gradualmente esses temas, 
integrando-os na sua trama contrapontística. 

O primeiro andamento apresenta os três temas 
pré-compostos do quarteto, numa textura 
evocativa da polifonia renascentista. Essas 
células surgem fragmentadas e as suas entradas 
canónicas criam uma micropolifonia em que 
bandas de frequências se contraem e distendem. 
Essa prática remete para a obra de compositores 
centro-europeus ligados à música textural, 
como Ligeti. Os fragmentos são sobrepostos e 
contrapostos, interagindo com portamentos e 
clusters. O segundo andamento alterna secções 
em estilo clássico com passagens associadas ao 
modernismo, à medida que a textura se adensa. 
A repetição de material, alguma periodicidade 
e a leveza da textura interagem com texturas 
mais densas, alternando com secções mais 
percussivas. Por vezes, o caráter obsessivo 
do andamento assemelha-se a uma dança 
estilizada, em que as mudanças se sucedem 
vertiginosamente. O quarteto termina com a 
fusão dos elementos temáticos num andamento 
lento, cuja textura se torna progressivamente 
mais esparsa até se dissolver completamente
nos pizzicati finais.
 
notas de joão silva
 

Alfred Schnittke
Engels, 24 de novembro de 1934
Hamburgo, 3 de agosto de 1998

Quarteto para Cordas n.º 3

composição: 1983
estreia: Mannheim, 1 de maio de 1984
duração: c.20 min.
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O maestro costa-riquenho Giancarlo Guerrero 
é o Diretor Musical da Orquestra Sinfónica de 
Nashville, à frente da qual tem vindo a realizar 
um notável trabalho de renovação. Liderou 
também a Sinfónica de Nashville na conquista 
de vários prémios Grammy, incluindo a gravação 
de obras do compositor americano Stephen 
Paulus, em 2016. É um convidado regular de 
outros importantes agrupamentos orquestrais 
na América do Norte, incluindo os de Baltimore, 
Cincinnati, Dallas, Houston, Seattle, Toronto, 
Vancouver, Filadélfia, Washington DC
(National Symphony), ou Los Angeles.
Têm sido também muito bem recebidas as suas 
frequentes apresentações na Europa, à frente de 
grandes orquestras como a Sinfónica da Rádio de 
Frankfurt, a Tonkünstler Orchester, a Deutsche 
Radio Philharmonie, a Filarmónica da Holanda, 
a Residentie Orkest, a Filarmónica da Radio 
France, a Filarmónica de Nice, ou a Filarmónica 
de Londres, entre outras. Dirigiu a Orquestra 
Gulbenkian, no Grande Auditório, em março 
de 2007 e abril de 2009. Desloca-se anualmente 
à Venezuela para dirigir a Orquestra Sinfónica 

Simón Bolívar, trabalhando com os jovens 
músicos do programa El Sistema. É também 
maestro convidado da Sinfónica de São Paulo.
Giancarlo Guerrero dirigiu e estreou várias obras 
de compositores americanos contemporâneos, 
incluindo John Adams, John Corigliano, Osvaldo 
Golijov, Jennifer Higdon, Michael Daugherty, 
Roberto Sierra e Richard Danielpour. Com 
a Sinfónica de Nashville, gravou obras de 
Richard Danielpour e Roberto Sierra (Naxos), 
bem como o Concerto para Banjo de Béla 
Fleck (Deutsche Gramophon). No domínio da 
ópera, dirigiu produções de Carmen, La bohème 
e Rigoletto, nomeadamente na Ópera Lírica da 
Costa Rica, bem como a estreia australiana da 
ópera de câmara Ainadamar, de Osvaldo Golijov, 
no Festival de Adelaide, em 2008. Giancarlo 
Guerrero diplomou-se pelas Universidades 
Baylor (Waco) e Northwestern (Texas). Teve 
como principais professores de direcção Michael 
Haithcock, Stephen Heyde, Victor Yampolsky e 
Guillermo Scarabino. Em 2004 recebeu o Prémio 
Helen M. Thompson, atribuído pela American 
Symphony Orchestra League.

Giancarlo Guerrero
Maestro
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Elena Ryabova nasceu em 1975 em Moscovo, 
no seio de uma família de músicos, tendo 
começado a tocar violino aos cinco anos 
de idade. Possuindo talento e dom natural 
para a música, ingressou na Escola Central 
de Música, para crianças dotadas, adstrita 
ao Conservatório Tchaikovsky de Moscovo. 
Apresentou-se desde muito cedo como solista, 
em concertos na Rússia e no estrangeiro.
Em 1993, após concluir o seu curso na Escola 
Central de Música, ingressou no Conservatório 
de Moscovo. Durante o período de estudos 
começou a trabalhar com a orquestra 
Camerata Russa e a colaborar com outras 
orquestras sinfónicas e de câmara. Em 1998, 
depois de concluir com distinção o Curso 
do Conservatório, ingressou na Orquestra 
Gulbenkian. Apresenta-se regularmente a
solo e em recitais de música de câmara em 
Portugal e no estrangeiro.

Jordi Rodriguez Cayuelas concluiu o Curso 
Superior de Violino no Conservatório de 
Música de Múrcia. Estudou posteriormente 
na Escuela Superior de Música Reina Sofía, 
em Madrid, com Vicente Huerta Faubel e 
José Luis García Asensio, na Universität für 
Musik und darstellende Kunst, em Graz, 
e na Robert Schumann Hochschule de 
Düsseldorf. Frequentou também os cursos de 
aperfeiçoamento de Mikhail Kopelman, Yair 
Kless, Sergey Girshenko, Joseph Silverstein, 
Walter Levin e Rainer Schmidt. Foi bolseiro
da Fundação Yehudi Menuhin e da Fundação 
Carl Dörken. Jordi Rodriguez recebeu primeiros 
prémios no Concurso de Violino do Festival 
Internacional de Orquestras Juvenis de Múrcia, 
no Concurso Nacional de Jovens Intérpretes 
de Xàtiva (Valência), no Concurso de 
Interpretação Musical Villa de Cox (Alicante) 
e no Concurso de Música de Câmara Schmolz-
Bickenbach, em Düsseldorf. Apresenta-se 
regularmente como solista ou integrado 
em formações de música de câmara. Como 
violinista de concerto, colaborou com várias 
orquestras e atuou em vários países da Europa. 
No domínio da música de câmara, partilhou 
os palcos com artistas como Jürgen Kussmaul, 
Matthias Buchholz, Ida Bieler, ou Vicente 
Huerta. Atualmente, é 1.º solista no naipe dos 
segundos violinos da Orquestra Gulbenkian.

Elena
Ryabova

Jordi
Rodriguez

Violino Violino
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Marco Pereira estudou violoncelo na Escola 
Profissional de Música de Viana do Castelo e 
na Academia Nacional Superior de Orquestra, 
em Lisboa, com Paulo Gaio Lima. Frequentou 
posteriormente a Escuela Superior de Música 
Reina Sofía, em Madrid, onde foi aluno de 
Natalia Shakovskaya. Durante este percurso 
teve a oportunidade de trabalhar com outros 
grandes mestres do violoncelo como Natalia 
Gutman, Gary Hoffman, Phillipe Muller, ou 
Ivan Monighetti. O quarteto de cordas esteve 
sempre presente na sua carreira, atingindo o 
seu auge com a fundação do Quarteto de Cordas 
de Matosinhos. Este quarteto foi selecionado 
como ECHO Rising Stars 2015. Em 2003, Marco 
Pereira venceu o concurso da Juventude Musical 
Portuguesa, nas categorias de Música de 
Câmara e Violoncelo – nível superior, e recebeu 
o prémio Maestro Silva Pereira do Prémio 
Jovens Músicos. A nível internacional, foi-lhe 
atribuído um 1.º prémio no concurso Liezen 
International Wettbewerb für Violoncello, na 
Áustria. Recebeu também o 1.º premio no VI 
Certamen de Música de Cámara del Sardinero, 
em Santander, em 2006. Marco Pereira é 1.º 
Solista no naipe de violoncelos da Orquestra 
Gulbenkian. Apresenta-se regularmente 
como solista de concerto, tendo colaborado 
com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a 
Joensuu Orchestra (Finlândia) e a Orquestra do 
Atlantic Music Festival (E.U.A.), entre outras. 
Foi professor de violoncelo na Universidade 
de Aveiro e na Universidade do Minho. Desde 
2011, é D’Addario Bowed Artist e Faculty Artist do 
Atlantic Music Festival – Watterville (E.U.A.).

Marco
Pereira
Violoncelo
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Lu Zheng nasceu em agosto de 1977, em Tian 
Jin, na China. Começou a estudar violino e 
viola de arco aos seis anos de idade. Entre 1989 
e 1997, frequentou o Conservatório Central 
de Música, em Pequim, onde realizou estudos 
complementares e superiores de viola. Entre 
1994 e 1997, foi Viola Principal da Orquestra 
Juvenil da China. Em 1998 foi um dos membros 
fundadores do Chinese Quartet, tendo-se 
apresentado com este grupo nos Festivais de 
Música de Évora e do Algarve, a convite da 
Fundação Oriente. Entretanto, aperfeiçoou-se 
em música de câmara com Max Rabinovitsj 
e em viola de arco com Barbara Friedhoff e 
Bruno Pasquier. Entre 2000 e 2004, Lu Zheng foi 
Solista B da Orquestra Metropolitana de Lisboa. 
É professor de viola de arco e música de câmara 
e apresenta-se regularmente em recitais a solo 
e de música de câmara. Ingressou na Orquestra 
Gulbenkian em 2005.

Lu
Zheng
Viola
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Em 1962 a Fundação Calouste Gulbenkian 
decidiu estabelecer um agrupamento orquestral 
permanente. No início constituído apenas por 
doze elementos, foi originalmente designado
por Orquestra de Câmara Gulbenkian.
Na temporada 2012-2013, a Orquestra 
Gulbenkian (denominação adotada desde 1971) 
celebrou 50 anos de atividade, período ao longo 
do qual foi sendo progressivamente alargada, 
contando hoje com um efetivo de sessenta 
instrumentistas que pode ser pontualmente 
expandido de acordo com as exigências dos 
programas executados. Esta constituição 
permite à Orquestra Gulbenkian a abordagem 
interpretativa de um amplo repertório, 
desde o Barroco até à música contemporânea. 
Obras pertencentes ao repertório corrente 
das grandes formações sinfónicas tradicionais, 
nomeadamente a produção orquestral de Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn 
ou Schumann podem ser dadas pela Orquestra 
Gulbenkian em versões mais próximas 
dos efetivos orquestrais para que foram 
originalmente concebidas, no que respeita ao 
equilíbrio  da respetiva arquitetura sonora 

interior. Em cada temporada, a orquestra 
realiza uma série regular de concertos no 
Grande Auditório Gulbenkian, em Lisboa, 
em cujo âmbito tem tido ocasião de colaborar 
com alguns dos maiores nomes do mundo 
da música (maestros e solistas).  Atuando 
igualmente em diversas localidades do país, tem 
cumprido desta forma uma significativa função 
descentralizadora.  No plano internacional, por 
sua vez,  a Orquestra Gulbenkian tem vindo
a ampliar gradualmente a sua atividade, tendo 
até agora efetuado digressões na Europa, Ásia, 
África  e Américas. No plano discográfico,
o nome  da Orquestra Gulbenkian encontra-
se associado às editoras Philips, Deutsche 
Grammophon, Hyperion, Teldec, Erato, Adès, 
Nimbus, Lyrinx, Naïve e Pentatone, entre outras, 
tendo esta sua atividade sido distinguida desde 
muito cedo com diversos prémios internacionais 
de grande prestígio. Susanna Mälkki é a 
Maestrina Convidada Principal  e Joana Carneiro 
e Pedro Neves os Maestros Convidados. Claudio 
Scimone, titular  entre 1979 e 1986, é Maestro 
Honorário,  e Lawrence Foster, titular entre 2002
e 2013, foi nomeado Maestro Emérito.

Orquestra Gulbenkian
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Susanna Mälkki  Maestrina Convidada Principal
Joana Carneiro  Maestrina Convidada
Pedro Neves  Maestro Convidado
Lawrence Foster  Maestro Emérito
Claudio Scimone  Maestro Honorário

primeiros violinos
David Lefèvre Concertino Principal  *

Josefine Dalsgaard 1º Concertino 
Auxiliar  *

Bin Chao 2º Concertino Auxiliar
António José Miranda
António Veiga Lopes
Pedro Pacheco
Alla Javoronkova
David Wahnon
Ana Beatriz Manzanilla
Elena Ryabova
Maria Balbi
Otto Pereira
Tomás Costa *

Manuel Abecasis *

segundos violinos
Alexandra Mendes 1º Solista
Jordi Rodriguez 1º Solista
Cecília Branco 2º Solista
Maria Leonor Moreira
Stephanie Abson
Jorge Teixeira
Tera Shimizu
Stefan Schreiber
Maria José Laginha
Félix Duarte *

Miguel Simões *

João Castro *

violas
Samuel Barsegian 1º Solista
Lu Zheng 1º Solista
Isabel Pimentel 2º Solista
André Cameron
Patrick Eisinger
Leonor Braga Santos
Christopher Hooley
Maia Kouznetsova
Leonor Fleming *

Augusta Romaskeviciute *

Nuno Soares *

Cátia Santos *

Ricardo Mateus *

Orquestra Gulbenkian

violoncelos
Varoujan Bartikian 1º Solista
Marco Pereira 1º Solista
Martin Henneken 2º Solista
Levon Mouradian
Jeremy Lake
Raquel Reis
Jaime Polo *

Catarina Gonçalves *

Lara Ariznabarreta *

contrabaixos
Pedro Vares de Azevedo 1º Solista
Manuel Rêgo 1º Solista
Maja Plüdemann 2º Solista
Marine Triolet
Romeu Santos *

João Lucas *

flautas
Sophie Perrier 1º Solista
Cristina Ánchel 1º Solista Auxiliar
Amália Tortajada 2º Solista

oboés
Pedro Ribeiro 1º Solista
Nelson Alves 1º Solista Auxiliar
Alice Caplow-Sparks 2º Solista

Corne inglês

clarinetes
Esther Georgie 1º Solista
Iva Barbosa 1º Solista Auxiliar
José María Mosqueda 2º Solista 

Clarinete baixo

fagotes
Ricardo Ramos 1º Solista
Vera Dias 1º Solista Auxiliar
José Coronado 2º Solista

  Contrafagote

trompas
Gabriele Amarù 1º Solista
Kenneth Best 1º Solista
Eric Murphy 2º Solista
Darcy Edmundson-Andrade 2º Solista
Ana Beatriz Menezes 2º Solista *

Nuno Cunha 2º Solista *

trompetes
Stephen Mason 1º Solista
Paulo Carmo 1º Solista Auxiliar *

David Burt 2º Solista

trombones
Rui Fernandes 2º Solista
Pedro Canhoto 2º Solista
André Melo 2º Solista *

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista

percussão
Abel Cardoso 2º Solista 
Renato Peneda 2º Solista * 
Sandro Andrade 2º Solista *

André Castro 2º Solista *

Maria de Fátima Pinto 2º Solista *

piano
Inês Mesquita 1º Solista *

harpas
Coral Tinoco Rodriguez 1º Solista *

Carolina Coimbra 2º Solista *

* instrumentista convidado

coordenação
António Lopes Gonçalves

produção
Américo Martins
Marta Andrade
Inês Rosário
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GULBENKIAN.PT mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música de câmara

23 + 24 Fevereiro
quinta, 21:00 / sexta, 19:00

Coro e
Orquestra
Gulbenkian

Acis and 
Galatea
Ópera de Händel
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BANCO
DE CONFIANÇA.

O BPI foi reconhecido como a marca bancária
de maior confiança em Portugal, de acordo
com o estudo Marcas de Confiança que as 
Selecções do Reader’s Digest organizam há 
16 anos em 10 países. O nível de confiança
do BPI subiu de 39% para 46%, registando
o melhor resultado alguma vez alcançado 
em todo o sistema financeiro português desde
o lançamento do estudo em 2001. O BPI 
agradece este voto de confiança e tudo fará 
para continuar a merecê-lo.

25%2º Banco

10%3º Banco

46%

BPI é Marca de Confiança 
na Banca pelo 3º ano 
consecutivo.
 

Este prémio é da exclusiva 
responsabilidade da entidade
que o atribuiu.



direção criativa
Ian Anderson

design e direção de arte
The Designers Republic

design gráfico
AH–HA

Pedimos que desliguem os telemóveis durante 
o espetáculo. A iluminação dos ecrãs pode 
igualmente perturbar a concentração
dos artistas e do público.
 
Não é permitido tirar fotografias nem fazer 
gravações sonoras ou filmagens durante
os espetáculos.
 
Programas e elencos sujeitos a alteração
sem aviso prévio.

tiragem
600 exemplares

preço
2€

Lisboa, Fevereiro 2017



GULBENKIAN.PT

FUNDAÇÃO  
CALOUSTE GULBENKIAN


