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Duração total prevista: c. 1h 30 min.
Intervalo de 20 min.

Ciclo de Piano

Nikolai Lugansky Piano

14 OUTUBRO 
SÁBADO
19:00 — Grande Auditório

Robert Schumann
Cenas infantis, op. 15
1. De terras e povos distantes
2. História curiosa
3. Cabra-cega
4. Criança suplicante
5. Feliz o suficiente
6. Acontecimento importante
7. Devaneio
8. À lareira
9. Cavaleiro do cavalo-de-pau
10. Quase demasiado sério
11. Assustador
12. Criança a adormecer
13. O poeta fala

Fryderyk Chopin
Barcarola em Fá sustenido Maior, op. 60

Balada n.º 4, em Fá menor, op. 52

intervalo

Sergei Rachmaninov
Prelúdios op. 23
n.º 1, em Fá sustenido menor
n.º 3, em Ré menor
n.º 4, em Ré maior
n.º 5, em Sol menor
n.º 6, em Mi bemol maior
n.º 7, em Dó menor

 
Prelúdios op. 32
n.º 1, em Dó maior
n.º 2, em Si bemol menor
n.º 3, em Mi maior
n.º 4, em Mi menor
n.º 9, em Lá maior
n.º 12, em Sol sustenido menor
n.º 13, em Ré bemol maior
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Obra muito conhecida e apreciada do legado 
para piano solo de Robert Schumann, Cenas 
infantis (Kinderszenen), op. 15, foi composta 
durante a primavera de 1838, numa altura em 
que o músico se encontrava afastado da sua 
amada e futura esposa, a pianista Clara Wieck. 
Apesar da singeleza do título e da ligeira 
depreciação que Schumann chegou a manifestar, 
em março do mesmo ano, os treze andamentos 
que compõem as Cenas infantis desviam-se, 
de facto, de qualquer facilitismo ou intenção 
didática, como aquela que se encontra adita 
ao futuro Álbum para a juventude, op. 68 (1848). 
Trata-se, antes, nas palavras de Schumann, 
de um conjunto de “treze pequenos truques”, 
congeminados por uma “criança grande”, 
a partir de ambientes e pessoas que foram 
importantes para o seu desenvolvimento, num 
sentido lato. Deste modo, a retrospetiva tem 
início, oportunamente, em cenário sonhador e 
levemente nostálgico, De terras e povos distantes. 
A sugestão seguinte abandona o ambiente 
onírico para se centrar nos meandros palpitantes 
das ruas de Viena, onde decorre a História 
curiosa. O andamento seguinte, Cabra-cega, 

evoca o conhecido jogo infantil, em jeito 
de prelúdio à lamúria obstinada de Criança 
suplicante. O quadro seguinte apresenta a faceta 
contrastante, a criança feliz, sendo entretanto 
sobressaltado pelo voluntarismo de um 
Acontecimento importante, sobre ritmos de marcha. 
Página memorável de inspiração romântica, 
Devaneio, tornou-se especialmente famosa, 
nos seus contornos simples e despojados, mas 
sumamente evocativos. O lirismo poético 
inflete depois, uma vez mais, num quadro 
de recolhimento quotidiano: À lareira. Já no 
exterior, segue-se o passeio agitado de Cavaleiro 
do cavalo-de-pau, sobre ritmos sincopados 
persistentes. Em seguida, o discurso vê-se 
sobressaltado por laivos de inquietação, Quase 
demasiado sério, uma espécie de prólogo dos 
medos infantis retratados em Assutador. Chega, 
enfim, o momento do repouso em Criança a 
adormecer, fresco de sonoridades “esvoaçantes”, 
quase hipnóticas. O ciclo encerra com O poeta 
fala, página de sonoridades ressoantes, as quais 
apelam às emoções interiores e à imprescindível 
síntese de ideias, em clima de grande serenidade.

Robert Schumann
Zwickau, 8 de junho de 1810
Endenich, 29 de julho de 1856
 
Cenas infantis, op. 15 
composição: c. 1838
duração: c. 16 min.
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Muito embora o termo “barcarola”, aplicado 
à música, remonte ao período clássico, foi 
durante o século XIX que esta peça de caráter 
se generalizou, tomando como eixo inspirador 
o ritmo típico das canções entoadas pelos 
gondoleiros venezianos nos constantes trajetos 
efetuados pelos canais da conhecida cidade 
italiana. Seguindo as pisadas de Franz Schubert 
(1797-1828) e Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847), também Chopin recorreu à 
tipologia da barcarola, em vários momentos da 
sua breve carreira musical.
A Barcarola em Fá sustenido maior, op. 60, 
foi concluída no verão de 1846 e dedicada à 
baronesa Charlotte von Stockhausen, esposa 
do embaixador de Hanôver em França, que a 
interpretou em recital realizado a 16 de fevereiro 
de 1848. Para além da filiação rítmica a que já se 
aludiu, a obra faz apelo a outras influências da 
música italiana, designadamente aos contrastes 
harmónicos brilhantes e à profusão motívica, 
herdeira da sonata barroca. Do ponto de vista 
da forma, estrutura-se em três secções, tal 
como a maioria dos Noturnos, com a repetição 
modificada da primeira.

Com a composição das suas quatro Baladas, 
Chopin deu o mote para a exploração de um 
veio marcante do piano romântico, assente 
na fusão entre o lirismo de cariz poético 
e os jogos de contraste dramático. Outros 
compositores de primeiro plano asseguraram 
tal desenvolvimento, entre os quais Johannes 
Brahms (1833-1897), Franz Liszt (1811-1886) e 
Gabriel Fauré (1845-1924).
Concluída em 1842, a quarta e última Balada, 
em Fá menor, op. 52, veio a ser publicada 
em Leipzig e Paris no ano seguinte, com 
dedicatória à baronesa e aluna do compositor, 
Charlotte de Rotschild. A linguagem da obra 
testemunha uma profusão assinalável de 
elementos rítmicos, harmónicos e motívicos, 
articulados em função da expressão intimista de 
sentimentos e emoções e, por vezes, infletindo 
numa esfera de cariz espiritual. Na derradeira 
etapa do seu percurso criativo, o músico terá 
tentado, através desta obra, estabelecer novos 
paradigmas idiomáticos para o seu instrumento 
de eleição, algo que só não pôde prosseguir 
devido a morte precoce, motivada por doença 
pulmonar, em outubro de 1849.

Fryderyk Chopin
Zelazowa-Wola, 1 de março de 1810
Paris, 17 de outubro de 1849
 
Barcarola em Fá sustenido maior, op. 60 
composição: 1846
duração: c. 9 min. 

Balada nº4 em Fá menor, op. 52 
composição: 1842
duração: c. 11 min.
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Os dez Prelúdios op. 23 de Sergei Rachmaninov, 
compostos entre 1901 e 1903, são o fruto de 
um fértil período criativo, ao longo do qual 
tiveram também origem várias obras de câmara 
e peças para voz e piano. A recolha segue o 
molde dos prelúdios de Chopin, fazendo uso 
de dez tonalidades maiores e menores como 
base para um vasto leque de soluções musicais. 
A seleção hoje proposta pelo pianista Nicolai 
Lugansky principia com o misterioso Prelúdio 
n.º 1 (Largo), povoado pelas dissonâncias e pelos 
cromatismos, num quadro evocador de neblina 
emocional, dominado pelo belo e expressivo 
tema da mão direita. Sucedem-se o Prelúdio n.º 3 
 (Tempo di minueto) e o Prelúdio n.º 4 (Andante 
cantabile), faces distintas de um mesmo olhar 
sobre a tradição da música para tecla. A obra 
mais conhecida do ciclo é o Prelúdio n.º 5 (Alla 
marcia), dado o perfil extrovertido e marcial 
que caracteriza a primeira secção, totalmente 
dependente do domínio virtuosístico do teclado. 
O Prelúdio n.º 6 (Andante), estabelece um 
continuum de evocações motívicas ininterruptas, 
todas elas derivadas da mesma ideia de base. 

No Prelúdio n.º 7 (Allegro), Rachmaninov 
parece regressar às origens da Fantasia 
barroca, para tecer uma página de virtuosismo 
desconcertante, desprovida de barreiras rígidas.
Com a composição dos treze Prelúdios op. 32, 
no ano de 1910, Rachmaninov acrescentou uma 
dimensão inovadora à sua escrita para tecla, 
sobretudo ao nível da forma, do tratamento das 
tonalidades e dos expedientes dramáticos, por 
vezes intensos e inesperados. É disso exemplo 
o Prelúdio n.º 1 (Allegro vivace), com os seus 
acentos e ásperas apogiaturas. Numa outra linha 
de influência situam-se os Prelúdios n.º 3 (Allegro 
vivace), e n.º 4 (Allegro con brio), tributários de 
sonoridades arcaizantes. A verve contemplativa 
do músico, anunciada pelo Prelúdio n.º 2 
(Allegretto), vem a ser depois expandida no 
Prelúdio n.º 9 (Allegro moderato). Nos dois últimos 
prelúdios da presente seleção, o Prelúdio n.º 12 
(Allegro) e o n.º 13 (Grave), ficaram gravadas 
as marcas lendárias do músico russo: “cores” 
em filigrana a estimular ideias e sensações, 
por vezes elevadas a cúmulos arrebatadores de 
intensidade expressiva.

notas de rui cabral lopes

Sergei Rachmaninov
Oneg, 1 de abril de 1873
Beverly Hills, 28 de março de 1943
 
Prelúdios, op. 23 (seleção)
composição: 1901-1903
duração: c. 23 min.

Prelúdios, op. 32 (seleção)
composição: 1910
duração: c. 26 min.
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Nikolai Lugansky estudou na Escola Central 
de Música de Moscovo e no Conservatório de 
Moscovo, onde teve como professores Tatiana 
Kestner, Tatiana Nikolaeva e Sergei Dorensky. 
No início da sua carreira foi premiado em vários 
concursos internacionais, incluindo o Concurso 
Bach de Leipzig (1988), o Concurso Sergei 
Rachmaninov (1990) e o Concurso Tchaikovsky 
(1994). Em 2013 foi distinguido com o título de 
“Artista do Povo da Rússia”.
Nikolai Lugansky estreou-se nos Estados Unidos 
da América em 1996, no Hollywood Bowl, em 
digressão com a Orquestra do Teatro Mariinsky, 
sob a direção do maestro Valery Gergiev. Desde 
então, apresentou-se com as mais importantes 
orquestras mundiais, sob a direção de maestros 
de renome internacional como Yuri Temirkanov, 
Mikhail Pletnev, Charles Dutoit, Gianandrea 
Noseda ou Vladimir Jurowski. É também uma 
presença regular nos principais festivais de 
música, incluindo La Roque d’Anthéron, Verbier, 
Rheingau, Tanglewood, ou Ravinia. No domínio 
da música de câmara, colabora regularmente 
com Vadim Repin, Alexander Kniazev, Mischa 
Maisky, ou Leonidas Kavakos. Os destaques da 

Nikolai 
Lugansky

presente temporada incluem atuações com a 
Sinfónica de Londres, a Sinfónica de Baltimore, 
a Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, a Filarmónica de Hong-Kong, a Junge 
Deutsche Philharmonie, a Sinfónica Yomiuri 
Nippon (Japão) e a Orquestra Gulbenkian – a 1 e 2 
de março, sob a direção de Joana Carneiro. Realiza 
também digressões europeias com a Orquestra 
Filarmónica Real de Estocolmo, sob a direção de 
Sakari Oramo, e com a Orquestra Nacional Russa. 
Para além do Grande Auditório Gulbenkian, dará 
recitais no Wigmore Hall, em Londres, no Théâtre 
des Champs-Élysées, em Paris, bem como no New 
York’s 92nd Street Y, em Aix-en-Provence, em 
Tóquio, no Rio de Janeiro e no Conservatório de 
Moscovo.
Nikolai Lugansky é Diretor Artístico do Festival 
Rachmaninov de Tambov, na Rússia. Está 
também associado à Casa-Museu Rachmaninov 
de Ivanovka, onde atua regularmente, 
nomeadamente no Festival Rachmaninov, 
inaugurado em 2014. A sua extensa discografia 
foi várias vezes distinguida com os principais 
prémios internacionais.

Piano
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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
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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
400 exemplares

preço
2€

Lisboa, Outubro 2017
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