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Verónica Silva Soprano

Rosa Caldeira Soprano

Joana Esteves Contralto

João Afonso Tenor

Frederico Projecto Tenor

Pedro Casanova Baixo 

Pedro Amaral Direção Artística

Mariana Moldão Preparação Fonética

12 OUTUBRO 
QUINTA
21:00 — Panteão Nacional

Karlheinz Stockhausen
Stimmung

Duração total prevista: c. 1h 15 min.
Concerto sem intervalo



Em 1974, Karlheinz Stockhausen (1928-2007) 
referia-se assim à génese de Stimmung: “ O que 
foi importante para a composição de Stimmung 
foi o facto de eu ter acabado de regressar de uma 
viagem pelo México, onde passei um mês e onde 
visitei as ruínas de Oaxaca, Mérida e Chichén 
Itzá, tendo-me tornado um maia, um tolteca um 
zapoteca, ou um azeteca – tornei-me parte do 
povo. Os nomes mágicos dos deuses azetecas são 
ditos em Stimmung… e depois os espaços. Sentei-me 
durante horas num rochedo, observando as 
proporções de certos templos maias (…). Revivi 
cerimónias que eram, por vezes, muito cruéis. 
A crueldade religiosa não existe em Stimmung, 
mas apenas sons, o sentimento das planícies 
mexicanas com os seus edifícios apontando para 
o céu – a quietude por um lado e as mudanças 
súbitas, por outro.”
Stimmung é uma das mais notáveis e fundamentais 
obras de Stockhausen. Foi composta para o 
Collegium Vocal de Colónia durante os meses 
de inverno de fevereiro e março de 1968, em 
Madison, no Connecticut (EUA). Ao compor 
Stiummung, Stockhausen respondeu de forma 
inesperada, fornecendo uma longa peça que 
viria a marcar a produção vocal do final dos 
anos sessenta. Para seis vozes solistas, Stimmung 
é um título de difícil tradução, podendo 
significar afinação, entoação, vocalização ou 
acorde (não em sentido restrito, mas no sentido 
geral da concordância), remetendo também 
indiretamente para a voz (Stimme). Os vocalistas 
têm que cantar, da forma mais suave possível, 
os 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 7.º e 9,º harmónicos de uma 
fundamental, si bemol grave. Toda a obra é 
baseada em séries harmónicas e compõe-se 
de 51 secções ou “modelos”, com evocação de 
“Nomes Mágicos” (de deuses) e a interpretação 
de poemas que definem, por sua vez, o aspeto 
meditativo e o simbolismo da obra.

miguel martins ribeiro

Fundado em 1964, o Coro Gulbenkian conta 
presentemente com uma formação sinfónica 
de cerca de cem cantores. No entanto, pode 
apresentar-se igualmente em grupos vocais 
reduzidos, em função da natureza das obras 
a executar. Assim, tanto atua como grupo 
a cappella, como em colaboração com a Orquestra 
Gulbenkian ou com outros agrupamentos. 
Na música contemporânea tem interpretado, 
frequentemente em estreia absoluta, 
inúmeras obras de compositores portugueses 
e estrangeiros. Ao longo de mais de 50 anos, o 
Coro Gulbenkian tem colaborado com grandes 
orquestras mundiais, atuando sob a direção de 
muitos maestros de renome internacional. A 
sua discografia é vasta, tendo recebido prémios 
internacionais de grande prestígio.

Aluno de F. Lopes-Graça e C. Bochmann, 
concluiu o curso de composição na Escola 
Superior de Música de Lisboa. Estudou também 
com E. Nunes no Conservatório Superior de 
Paris, onde se graduou com o 1.º Prémio em 
Composição. Com duas teses sobre as obras 
Gruppen e Momente, de Stockhausen, concluiu 
um mestrado e um doutoramento na École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. 
No IRCAM (1998/99) compôs Transmutations, 
para piano e eletrónica em tempo real, obra 
escolhida para representar Portugal na Tribuna 
Internacional de Compositores da UNESCO. 
Em 2010, estreou a ópera O Sonho, com a 
London Sinfonietta, a qual foi apresentada 
em Londres e Lisboa. Recebe regularmente 
encomendas de importantes instituições 
portuguesas e estrangeiras e colabora com 
os principais agrupamentos europeus de 
música contemporânea. É diretor artístico 
da Metropolitana de Lisboa e professor na 
Universidade de Évora.
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PRÓXIMOS CONCERTOS

Cantos Sacros da Argélia Sinfonia n.º 3 de Górecki

Prelúdios de Rachmaninov Concerto n.º 2 de Rachmaninov

Houria Aïchi Coro e Orquestra Gulbenkian
Joana Carneiro / Elisabete Matos

Nikolai Lugansky Orquestra Gulbenkian
Giancarlo Guerrero / Nikolai Demidenko

13 OUTUBRO 2017 
SEXTA 21:00 — Grande Auditório

15 OUTUBRO 2017
DOMINGO 18:00 — Grande Auditório

14 OUTUBRO 2017
SÁBADO 19:00 — Grande Auditório

20 + 21 OUTUBRO 2017 
SEXTA 21:00  / SÁBADO 19:00  — Grande Auditório

Programa sujeito a alterações.

mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza
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1. (aquecimento, conduz ao Modelo 1) Baixo 
2. “Gott nochmal” / GROGORAGALLY (Deus Sol – 
       aborígene, Austrália) 
3. “Vishnu” 
4. USI-AFU (Deus da Terra – Timor) 
5. “Saturnstag”, “Samstag” / CHANG-TI (Líder do       
       cosmos – budismo chinês) 
6. Tenor 
7. “Hallelujah” 
8. UEUETEOTL (Deus do fogo – azeteca) 
9. “Phoenix”/ USI-NENO (Deus Sol – Timor) 
10. “Komit” (como corujas) 
11. “moo”, “moo-coo” (como vacas), “Guru” (uma  
       pomba) / AHURA-MAZDA (Deus da sapiência  
       – persa) 
12. “Meine Hände sind zwei Glocken binge bung 
       auf Deinen Brüsten bringe brange bring bring  
       brang; 
       selbst gestreckt noch spüren sie die Rundung 
       und die Knötchen innen drinnen dringe drong. 
       AVOCADOS BIRNORANGPRIKOSEN – 
       ach nein: Deine Brüste sind wie Deine nur wie  
       Deine. 
       
       Wenn ich Wasser trinke aus der hohlen Hand 
       werden meine Backen Deine Brust 
       die Lippen (rosabraun) ein Zitzenring 
       und trinken tu ich durch das runde U 
       das Deine Spitzchen küsste nächtelang. 
       
       Jeder Apfel, den ich scheinbar harmlos greife, 
       ist schnipp – dreh ich – und schnapp Dein  
       ringse rang, 
       rungse ringsel pressel brusel busel pipsel busel  
       piiiiitsch! 
       
       Dein Ton – in meinen  
       Bronceschalleluzypressten 
       Zipp zipp.” 
       
       “As minhas mãos são dois sinos Ding Dong 
       Sobre os teus seios toca tocar tocando 
       Mesmo estendidas ainda sentem as curvas 
       E os pequenos nódulos no interior 
       ABACATE 
       PÊSSEGOLARANJADAMASCORAÇÃO – 
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       Ah, não! Os teus seios são como os teus, só como os teus.

       Quando bebo água pela concha da mão 
       As minhas bochechas tornam-se nos teus seios 
       Os meus lábios (castanho-rosados) um anel de tetas 
       E bebo pelo U redondo 
       Que beijava os teus mamilos toda a noite. 
       
       Cada maçã, que toco inocentemente 
       Faz zás - vira-te - e trás - andar às voltas 
       Luta, larga, apalpa, peito, tetina, tintina! 
 
       A tua voz na minha orelha de bronze soa a ciprestes. 
       Zipp zipp.” 
      
13. ABASSI-ABUMO (Criador do céu – ibí, África) 
14. “hippy” / CHALCHIHUITI ICUE (Deusa do  
       mar e da água salgada – azeteca) 
15. WAKANTANKA (Deus dos trovões – Sioux,  
       índio americano) 
16. Baixo 
17. “The male is basicaly an anymale” 
       “o macho é fundamentalmente uma  
       alimária lambda” 
18. Tenor 
19. “Sontag” 
20. Soprano 
21. Barítono 
22. Meio-Soprano 
23. “Pi peri pi pi; über meinem Baum 
       Lass’doch ruhig Laufen 
       Gott ist das warm” 
       
       Pi peri pi pi; debaixo da minha árvore 
       Deixa-o correr. 
       Meus Deus, que calor! 
 
24. VENUS (Deusa do amor – romana) 
25. “Wotansday”, “Mittwoch”, “We(d)nesday” /  
       YAH-WEH (Deus de Israel – hebreu) 
26. “Tuesday” / QUETZALCOATL (Deus dos deuses        
       – azeteca) 
27. “nimm dich in acht 
       eh Du erwacht 
       hat Dich mein Männlein zum 
       fliessen gebrach” 
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Stimmung 
 
A numeração de cada “modelo” é seguida pelo líder do modelo.  
As palavras são usadas como base fonética e depois a voz chama o NOME MÁGICO.
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    “Toma atenção 
      ó tu que dormes 
      o meu homenzinho 
      fez-te escorrer” 
 
28. MUNGANAGANA (Deus do vento – aborígene,  
       Austrália) 
29. TLALOC (Deus da chuva – azeteca) 
30. Soprano 
31. Meio-Soprano 
32. “Mein Hahn ist meine Seele, 
       wenn ich Dich versenke. 
       Ganz vorne in der Spitze 
       sitze ich (ich meine wirklich, wenn ich sage  
       ‘ich’, mein grosses ICH) 
       in meinem Ein-Mann-Torpedo-Bug. 
       
       Ich weiss nichts anderes mehr, 
       als dass ich in der blanken Hülse bin, 
       mein Auge hoch da oben 
       – ich Vogel – im Spiegel Deiner Augen 
       auch die feinste Regung abliest. 
       Und ich steure – Himmelfahrtskommando – 
       durch Dein Silberwasser. 
       
       Der weisse Gott, aus dessen Spucke alles         
       wächst, 
       steigt Puls auf Pulsschlag höher in mir auf 
       bis ich anschlage 
       und dich langsam lang langsamen langs 
       verlangs versangs versenk versink,  
       versunkesunke-sank. 
       
       Diese Stille. 
       Ich erinnere mich nur noch 
       wie Dein Spiegel blind ging 
       und sich lanGsam schloss.” 
       
       “O meu galo é a minha alma 
       Quando eu te afundo. 
       Mesmo na ponta 
       é onde me sento (quando digo “eu” é o 
       meu grande EU) 
       mesmo na ponta 
       na proa do meu torpedo monolugar. 
       
       Não me lembro de mais nada 
       estou dentro da bainha nua 
       a olhar lá de cima 
       - EU um pássaro – espelho dos teus olhos 

       até à mais pequena emoção. 
       E piloto – missão suicida – 
       através das tuas águas prateadas. 
       
       O Deus branco da saliva fértil 
       faz aumentar em mim as pulsações 
       até que expludo 
       e longamente, lento, muito tempo, lentamente 
       se afunda, lentamente. 
       
       Esta tranquilidade. 
       Lembro-me somente 
       como o teu espelho turvava 
       e se fechava lentamente.” 
 
33. “Friday”, “Freitag” / OSIRIS (Deus da fertilidade  
       e da morte – egípcio) / ALLAH (Criador todo- 
       poderoso – islâmico) / RHEA (Mãe de Zeus –  
       Grécia antiga) 
34. “Niemals” / VISHNU (Deus hindu) 
35. “Sehr hell”, “Helena” / GAIA (Deusa da terra –  
       Grécia antiga) 
36. TETEOINNAN (Mãe dos deuses – azeteca) 
37. SUSSUSTINAKO (Deus do céu – Sia, índio  
       americano) 
38. “Salemaleikum”, “Salami-e”, RANGI (Deus do  
       céu – maori, Polinésia) 
39. “Moonsday” / ATUM-RA (Deusa do sol – antigo  
       Egipto) 
40. Barítono 
41. “Thorstag”, “Thursday”, Donnerstag”; “Freitag  
       Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch  
       Donnerstag” / YADILQIL (Homem-Céu –  
       Navajo, índio americano) 
42. “Nemesis”, “Artemis” / VARUNA (Deus da  
       sabedoria – hindu) 
43. (relinchar como um cavalo) 
44. (um grande pássaro voando lentamente) 
45. Soprano 
46. CHRONOS (Deus do tempo – Grécia antiga) /  
       CHICOMECOATL (Deus dos alimentos –  
       azeteca) 
47. BUDDHA 
48. Maria / TANGAROA (Deus Sol – maori,  
       Polinésia) 
49. Tenor 
50. Soprano 
51. Tenor 
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