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Duração total prevista: c. 2h
Intervalo de 20 min.

Estes concertos são gravados pela EuroArts Music International. O concerto de dia 13 será transmitido, 
em streaming pelo canal ARTE Concert. 

Orquestra Gulbenkian 12 JANEIRO 
SEXTA
21:00 — Grande Auditório

13 JANEIRO 
SÁBADO
19:00 — Grande Auditório

Wolfgang Amadeus Mozart 
Música de bailado da ópera Idomeneo, 
K. 367

Chaconne
Pas seul de Mr Le Grand
Passepied
Gavotte
Passacaille

Concerto para Piano e Orquestra n.º 23, em 
Lá maior, K. 488

Allegro
Adagio
Allegro assai

intervalo

Igor Stravinsky
Pétrouchka (rev. 1947)

PREMIER TABLEAU
Fête populaire de la semaine grasse
Danse russe

DEUXIÈME TABLEAU
Chez Pétrouchka

TROISIÈME TABLEAU
Chez le Maure
Valse: La Ballerine et le Maure

QUATRIÈME TABLEAU
Fête populaire de la semaine grasse (vers le soir)
Danse des nounous
Paysan et l’ours
Bohémien et marchand malhonnête
Danse des cochers et des palefreniers
Les déguisés
La rixe: Le Maure et Pétrouchka
Mort de Pétrouchka
Police et l’enchanteur
Vocifération du double de Pétrouchka

Orquestra Gulbenkian  

Leo Hussain Maestro 

Menahem Pressler Piano
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A estreia da ópera Idomeneo, re di Creta, K. 366, 
teve lugar em Munique, pela lendária Orquestra 
de Mannheim, em janeiro de 1781, logo a seguir 
ao vigésimo quinto aniversário do compositor. 
Considerada a primeira ópera de maturidade de 
Mozart e ponto de viragem na sua carreira de 
compositor dramático, Idomeneo incluiu música 
de dança para que o ponto alto do espetáculo 
pudesse recorrer aos serviços do corpo de 
bailado do Eleitor da Baviera. Porém, as danças 
foram encaradas por Mozart com enorme 
liberdade formal, por vezes mantendo pouco 
mais do que o nome. 
Poucas semanas depois da bem-sucedida estreia 
de Idomeneo, Mozart muda-se para Viena, onde 
comporá, cinco anos mais tarde, o Concerto para 
Piano n.º 23, em Lá maior.
Aparentemente, os primeiros trabalhos sobre a 
partitura do Concerto K. 488 ocorreram ainda 
em 1784, num momento particularmente bem-
sucedido para Mozart enquanto pianista. A 
composição da obra viria a ser interrompida, 
sendo retomada apenas em 1786. Aspeto 
curioso é o facto de a partitura original incluir 
dois oboés, que em 1786 são substituídos por 
clarinetes, o que muito contribui para tornar 

todo o concerto mais escuro e menos brilhante. 
Também a reduzida dimensão da orquestra 
favorece momentos de caráter camarístico.
A forma do primeiro andamento é 
perfeitamente típica: a Exposição, em 
que a orquestra apresenta os dois temas 
principais, depois reiterados pelo solista; 
o Desenvolvimento, em que assumirá 
grande importância um tema secundário 
introduzido pelo piano no final da exposição; 
e a Reexposição, em que orquestra e solista 
operam de uma forma mais colaborativa do 
que no diálogo “antifonal” da exposição. O que 
há de mais impressionante neste concerto é 
o segundo andamento, o único que Mozart 
compôs em Fá sustenido menor. Os andamentos 
lentos dos concertos de Mozart não chegam 
bem a sê-lo – geralmente com as indicações 
de Andante, Larghetto, ou Allegretto – mas este é 
um Adagio impregnado de dramatismo (talvez 
porque o compositor tinha concluído pouco 
antes As bodas de Figaro), profundamente tocante 
e provavelmente o mais belo da produção do 
compositor. Em contraste, o terceiro andamento, 
em forma sonata-rondó, é muito mais leve e 
pleno de vida.

Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburgo, 27 de janeiro de 1756
Viena, 5 de dezembro de 1791
 
Música de bailado da ópera Idomeneo, K. 367
composição: 1781
duração: c. 28 min.

Concerto para Piano e Orquestra n.º 23, 
em Lá maior, K. 488
composição: 1784-1786
duração: c. 26 min.
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Oranienbaum, 17 de junho de 1882
Nova Iorque, 6 de abril de 1971
 
Pétrouchka 
composição: 1910-1911 / rev. 1947
estreia: Paris, 13 de junho de 1911
duração: c. 35 min.

Os anos que abrangem os três mais famosos 
bailados compostos por Igor Stravinsky, entre 
1910 e 1913, constituem um dos períodos mais 
felizes da vida musical do compositor. A seguir 
ao sucesso de O Pássaro de Fogo – estreado em 
Paris em junho de 1910, e cujo requintado 
equilíbrio entre som, movimento e forma 
foi elogiado na Nouvelle Revue Française  pelo 
dramaturgo Henri Ghéon – surge em 1911 o 
bailado Pétrouchka. O enredo que suporta este 
segundo trabalho para os Ballets Russes acaba 
por ser mais simples do que a história da génese 
da própria obra: originalmente pensada como 
uma peça para piano e orquestra – em que o 
compositor imaginava um fantoche enfurecido, 
ao qual a orquestra responderia com fanfarras 
ameaçadoras, travando uma luta em que o 
primeiro estaria sempre em desvantagem – a 
ideia acabaria por se transformar num bailado 
em quatro partes, indo ao encontro de um 
pedido de Sergei Diaghilev, o qual se interpôs à 
conclusão do que viria a ser o bailado A Sagração 
da Primavera, entretanto já iniciado.
O drama de Pétrouchka desenrola-se na Feira 
do Entrudo, numa praça de São Petersburgo: 
a personagem-título do bailado (uma espécie 

de D. Roberto) contracena com o Mouro e a 
Bailarina (marionetas como ele) e o Charlatão 
(um mago marionetista). Na Fête populaire 
de la semaine grasse – a primeira das quatro 
cenas, separadas entre si pelo rufar de peles – 
apresenta-se o espaço envolvente descrevendo-
se musicalmente o ambiente, numa rápida 
interpolação de quadros sonoros, por vezes 
mesmo sobrepostos. Ao Mouro cabe um curto 
motivo no contrafagote e uma senha mágica 
que produz com a sua flauta para dar vida às 
marionetas que, encantadas, se põem a dançar 
sobre o “tema russo” em que o piano ora integra 
a orquestra, ora se lhe opõe.
No início da segunda cena – Chez Pétrouchka – 
os dois clarinetes representam o personagem 
principal, fechado no seu sombrio espaço, 
com o que ficou conhecido como “acorde 
de Pétrouchka”, o qual assume diferentes 
configurações tímbricas, consoante o estado 
de espírito do personagem, inicialmente 
muito zangado pela forma desprezível como é 
tratado pelo Charlatão, depois tentando debalde 
libertar-se da sua estreita cela. Quem consegue 
escapar-se da sua própria cela é a Bailarina, que 
irá procurar o Mouro.

Igor Stravinsky

st
ra

vi
ns

ky
 e

 n
iji

ns
ky

 n
a 

es
tr

ei
a 

de
 p

ét
ro

uc
hk

a,
 1

91
1 

©
 d

r

05



06

Ao longo da segunda cena, é percetível um 
esboço da ideia original de Stravinsky, com o 
piano em destacado e frenético movimento que, 
mais à frente associado à Bailarina, dá lugar a 
movimentos rápidos mas suaves, nos registos 
médio e agudo. 
O exotismo da personagem em destaque na 
terceira cena – Chez le Maure – é representado 
por instrumentos de sopro, com a melodia no 
clarinete e clarinete baixo a duas oitavas de 
distância, depois apresentada também nos 
fagotes e trompa. 
Tomado de ciúme, Pétrouchka interrompe as 
valsas com que a Bailarina seduz o Mouro na 
privilegiada cela deste. Antes da indicação de 
mudança de cena (novamente com o rufar de 
peles) o “acorde de Pétrouchka” indica o início 
da luta entre este e o Mouro. A última cena, 
novamente na Feira do Entrudo, culmina 
dramaticamente com a morte de Pétrouchka 
(originalmente representada pelo som de 
uma pandeireta atirada para o chão). Após 
a debandada do público da Feira, que parece 

empurrar a obra para o final, Stravinsky 
surpreende ainda com o fantasma de 
Pétrouchka, na voz dos trompetes com surdina, 
a aterrorizar o malvado Charlatão.
Na época, a crítica foi bastante mais comedida 
do que o público e outros compositores que 
receberam entusiasticamente este bailado, 
estreado a 13 de junho de 1911, sob a direção 
musical de Pierre Monteux à frente da 
Orchestre du Théâtre du Châtelet, dançado 
pelos Ballets Russes, com coreografia de Michel 
Fokine. Compreende-se a admiração dos seus 
pares, pois Pétrouchka anunciava uma nova 
forma de compor – com uma orquestração 
um tanto “agreste”, frequentes mudanças de 
compasso, estranhas harmonias resultantes 
da sobreposição de melodias diatónicas 
(várias associáveis ao folclore russo) – que 
encontraria o auge dois anos mais tarde, na 
Sagração da Primavera. Em 1946, tendo em vista 
a interpretação de Pétrouchka em versão de 
concerto, Stravinsky refez a orquestração da 
obra para uma orquestra de menores dimensões.

notas de diana ferreira
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07

O maestro britânico Leo Hussain estudou na 
Universidade de Cambridge e na Royal Academy 
of Music, em Londres. Os sucessos do seu 
trabalho inicial no Festival de Salzburgo, como 
maestro assistente de Simon Rattle, bem como 
na Filarmónica de Berlim e na Filarmónica 
de Viena, conduziram a importantes estreias 
e colaborações com maestros como Valery 
Gergiev, Daniel Barenboim, ou Yannick Nézet-
Séguin. Leo Hussain foi Diretor Musical da 
Ópera de Rouen e do Salzburg Landestheater 
e, ao longo da última década, afirmou-se 
como um exímio intérprete de Mozart, bem 
como das obras do século XX e do repertório 
contemporâneo. No entanto, o seu intelecto 
musical e a sua curiosidade são também 
despertados pelas grandes obras do repertório 
romântico. Definindo uma programação 
eclética e criativa, é um convidado regular de 
muitas das principais orquestras e teatros de 
ópera a nível mundial.
Em 2016/17 estreou-se, com assinalável sucesso, 
na Royal Opera House - Covent Garden, na 
direção de Oedipe, de G. Enescu. Outros sucessos 

no domínio da ópera incluem Capriccio, 
de R. Strauss, para a Ópera de Santa Fe, The Rape 
of Lucretia, de Britten, para o Festival de Ópera 
de Glyndebourne, bem como produções no 
Théâtre de La Monnaie, em Bruxelas, na English 
National Opera, em Londres, e nas Óperas 
Estaduais da Baviera (Munique) e de Berlim. 
Ao longo dos anos, estabeleceu uma forte relação 
com o Festival George Enescu, na Roménia, 
tendo dirigido recentemente Wozzeck de A. Berg 
e os Gurrelieder de Schönberg. Para além das 
orquestras europeias, dirigiu em Tóquio a 
Sinfónica NHK e a Sinfónica Metropolitana de 
Tóquio.
Para além da estreia de Leo Hussain à frente da 
Orquestra Gulbenkian, a presente temporada 
inclui também primeiras apresentações com a 
Filarmónica do Luxemburgo e na Ópera de São 
Francisco, o seu regresso à Ópera de Frankfurt 
e ao Theater an der Wien, bem como novas 
colaborações com a Sinfónica de Viena e com 
a Sinfónica da Rádio de Viena, entre outras 
orquestras.



Menahem Pressler nasceu em Magdeburgo, 
na Alemanha, em 1923, mas realizou a maior 
parte da sua formação musical em Israel. O 
início da sua longa carreira como pianista 
recebeu um forte impulso quando venceu o 
Concurso Internacional de Piano Debussy, em 
São Francisco, em 1946. Pouco tempo depois, 
estreou-se com a Orquestra de Filadélfia, sob 
a direcção de Eugene Ormandy. Desde então, 
as sucessivas digressões na América do Norte, 
na Europa e no Extremo Oriente incluíram 
atuações com as principais orquestras a nível 
mundial.
Depois de quase uma década de carreira a solo, 
em 1955 Menahem Pressler apresentou-se no 
Festival de Música de Berkshire (Inglaterra) com 
o Beaux Arts Trio, grupo do qual foi cofundador 
e pianista permanente ao longo de 55 anos. O 
Beaux Arts Trio viria a estabelecer-se como 
um dos mais aclamados e influentes grupos de 
câmara a nível mundial, tendo-se apresentado 
no Grande Auditório Gulbenkian várias vezes.
A dimensão artística e o talento de Menahem 
Pressler nos domínios da música para piano 
e da música de câmara colocaram-no entre os 
mais prestigiados músicos da segunda metade 

do século XX e início deste século, tendo sido 
aclamado nos principais palcos mundiais. 
O seu rigor e o seu profundo conhecimento 
dos repertórios valeram-lhe também uma 
grande reputação como professor e mestre de 
grandes pianistas. A sua relação profissional 
com a escola de música da Universidade de 
Indiana, Bloomington, recua também a 1955, 
instituição onde, em função das suas superiores 
qualificações pedagógicas, é “Distinguished 
Professor of Music”. Os seus alunos têm sido 
frequentemente premiados nas principais 
competições internacionais de piano, incluindo 
Queen Elisabeth, Busoni, Rubinstein, Leeds, ou 
VanCliburn, entre outras. Menahem Pressler 
recebeu vários doutoramentos honorários de 
universidades norte-americanas, para além de 
prestigiosos prémios em muitos países. Mais 
recentemente, recebeu a Medalha do Wigmore 
Hall (2011), o Prémio Menuhin (Espanha, 2012) 
os prémios de carreira Echo Klassik 2015, na 
Alemanha, e Victoire d’honneur 2016, em França. 
Para além das mais de 50 gravações com o Beaux 
Arts Trio, realizou cerca de 30 gravações a solo, 
abarcando um repertório que se estende de J. S. 
Bach a Ben-Haim.
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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. Ao 
longo de mais de cinquenta anos de atividade, a 
Orquestra Gulbenkian (denominação adotada 
desde 1971) foi sendo progressivamente 
alargada, contando hoje com um efetivo 
de sessenta instrumentistas que pode ser 
pontualmente expandido de acordo com as 
exigências de cada programa de concerto. Esta 
constituição permite à Orquestra Gulbenkian 
interpretar um amplo repertório que se estende 
do 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.
Em cada temporada, a Orquestra Gulbenkian 

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, nomeadamente maestros e solistas. 
Atua também com regularidade noutros palcos 
em diversas localidades do país, cumprindo 
desta forma uma significativa função 
descentralizadora. No plano internacional, por 
sua vez, a Orquestra Gulbenkian foi ampliando 
gradualmente a sua atividade, tendo até agora 
efetuado digressões na Europa, na Ásia, em 
África e nas 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. A partir da temporada 2018-2019, o 
maestro Lorenzo Viotti assumirá as funções 
de Maestro Titular da Orquestra Gulbenkian 
e o maestro Giancarlo Guerrero as funções de 
Maestro Convidado Principal.

Orquestra 
Gulbenkian
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primeiros violinos
David Lefèvre Concertino Principal *
Francisco Lima Santos 
1.º Concertino Auxiliar
Josefine Dalsgaard 
1.º Concertino Auxiliar
Bin Chao 2º Concertino Auxiliar
António José Miranda
Pedro Pacheco
Alla Javoronkova
David Wahnon
Ana Beatriz Manzanilla
Elena Ryabova
Maria Balbi
Otto Pereira
João Castro *

Manuel Abecassis *

Catarina Barreiros *

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

Félix Duarte *

Miguel Simões *

Mafalda Rodrigues *

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

Chiara Antico *

Bárbara Pires *

Orquestra Gulbenkian

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

Lara Ariznabarreta *

Gonçalo Lelis *

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

flautas
Sophie Perrier 1º Solista
Cristina Ánchel 1º Solista Auxiliar
Amália Tortajada 2º Solista
Ana Filipa Lima 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
Roberto Erculiani 2º Solista *

trompas
Gabriele Amarù 1º Solista
Kenneth Best 1º Solista
Eric Murphy 2º Solista
Darcy Edmundson-Andrade 
2º Solista
Nuno Vaz 2º Solista *

Albert Galka 2º Solista *

trompetes
João Pinho Moreira 1º Solista *

Paulo Carmo 1º Solista Auxiliar *

David Burt 2º Solista

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

tubas
Amilcar Gameiro 1º Solista
Jorge Viana 2º Solista *

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista

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

Duarte Santos 2º Solista *

Rodrigo Azevedo 2º Solista *

piano
Joana David 1º Solista *

celesta
Inês Mesquita 2º Solista *

harpa
Ana Castanhito 1º Solista *

* Instrumentista convidado

coordenação
António Lopes Gonçalves

produção
Américo Martins
Marta Andrade
Inês Rosário
Leonor Azedo
Raquel Serra
Guilherme Baptista
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Orquestra 
Gulbenkian

da
ni

l 
tr

if
on

ov
 ©

 d
ar

io
 a

co
st

a



GULBENKIAN.PT
mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

25 + 26 Janeiro

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza
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Wang
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O BPI obteve
o índice
de Satisfação
do Cliente
mais elevado,
de acordo
com o ECSI 
Portugal 2017.

Este estudo utiliza uma escala de satisfação de 1 a 10 e é realizado 
com recurso a 250 entrevistas telefónicas a Clientes de cada 
Banco/Marca estudado, com base numa amostra seleccionada 
de modo aleatório e extraída da população portuguesa.

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

Este índice, baseado numa metodologia internacional comum, 
permite avaliar a qualidade dos bens e serviços disponíveis no 
mercado nacional, em vários sectores de actividade, com base 
em 8 dimensões: imagem, expectativas dos Clientes, qualidade 
apercebida, valor apercebido (relação preço/qualidade), satisfação, 
reclamações, confiança e lealdade. O ECSI Portugal é um estudo 
independente, desenvolvido anualmente pelo Instituto Português 
da Qualidade, pela Associação Portuguesa para a Qualidade 
e pela NOVA Information Management School da Universidade 
Nova de Lisboa.

O BPI é líder pelo 2º ano consecutivo na Satisfação dos Clientes, de acordo 
com o Índice Nacional de Satisfação do Cliente - ECSI Portugal 2017.

na Satisfação 
dos Clientes.No1

7,71BPI

7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80<< <<
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BANCO 6

BANCO 7

BANCO 2
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BANCO 4



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, Janeiro 2018



GULBENKIAN.PT

FUNDAÇÃO  
CALOUSTE GULBENKIAN


