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

Grandes Intérpretes

Evgeny Kissin Piano

Kopelman Quartet
Mikhail Kopelman Violino

Boris Kuschnir Violino

Igor Sulyga Viola

Mikhail Milman Violoncelo

16 FEVEREIRO
SEXTA
21:00 — Grande Auditório

Wolfgang Amadeus Mozart
Quarteto para Piano e Cordas n.º 1, 
em Sol menor, K. 478

Allegro
Andante
Rondo

Gabriel Fauré 
Quarteto para Piano e Cordas n.º 1, 
em Dó menor, op. 15

Allegro molto moderato
Scherzo: Allegro vivo
Adagio
Finale: Allegro molto

intervalo

Antonín Dvorák
Quinteto para Piano e Cordas n.º 2, 
em Lá maior, op. 81

Allegro, ma non tanto
Dumka: Andante con moto
Furiant: Molto vivace
Finale: Allegro

programasala_16.02_gulbenkianmusica_A5_AF.indd   3 09/02/2018   16:00



04

Concluído a 16 de outubro de 1785, o Quarteto 
para Piano e Cordas n.º 1, K. 478, testemunha 
o interesse de Mozart por um dos géneros 
de câmara então emergentes, herdeiro dos 
divertimentos para tecla com acompanhamento 
de cordas friccionadas que se tornaram 
populares entre as décadas de 1750 e 1780. Do 
ponto de vista formal, a obra reúne apenas 
três andamentos, sendo o último um rondó 
de sonata, tal como acontece no Quarteto 
para Piano e Cordas n.º 2, K. 493 (1786). Nestas 
duas partituras, Mozart combinou traços 
característicos das esferas musicais que lhe 
eram mais familiares no quotidiano: aos rasgos 
vigorosos e dramáticos da sinfonia clássica 
juntou as subtilezas e o intimismo da música de 
câmara e para piano solo.
O primeiro andamento destaca-se, desde logo, 
pelo impetuoso tema principal da exposição, 
enunciado em invulgar uníssono pelos quatro 
instrumentos. O piano completa o tema 
de seguida, através de bela frase melódica 
que anuncia os desfechos beethovenianos. 
A tonalidade de Sol menor, preponderante 
ao longo do andamento, acentua o caráter 

dramático dos elementos motívicos, ao mesmo 
tempo que atua subliminarmente como 
elemento gerador de tensão, especialmente na 
coda final. 
A paisagem sonora do segundo andamento 
contrasta bastante com a do andamento 
anterior, o que resulta em grande medida, 
do recurso à tonalidade relativa de Si bemol 
maior, aos temas de caráter cantabile e ao padrão 
métrico ternário, que favorece a fluência e 
desenvoltura do discurso musical. 
Para o final, Mozart reservou um refrão vivo e 
alegre, constituído por dois temas distintos, na 
tonalidade homónima de Sol maior. À primeira 
copla sucede o refrão, logo seguido pela segunda 
copla, de caráter dramático. O ritmo harmónico 
sofre progressiva aceleração, sendo a textura 
pianística preenchida com figurações rápidas de 
harpejos, ascendentes e descendentes, enquanto 
as cordas reintroduzem material provindo das 
secções anteriores. O derradeiro aparecimento 
do refrão precede a secção final da obra, marcada 
pela surpreendente incursão na tonalidade de 
Mi bemol maior.

Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburgo, 27 de janeiro de 1756
Viena, 5 de dezembro de 1791
 
Quarteto para Piano e Cordas n.º 1, em Sol 
menor, K. 478
composição: 1785
duração: c. 28 min.
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Gabriel Fauré
Pamiers, 12 de maio de 1845
Paris, 4 de novembro de 1924
 
Quarteto para Piano e Cordas n.º 1, em Dó 
menor, op. 15
composição: 1876-79, rev. 1883
estreia: Paris, 14 de fevereiro de 1880
duração: c. 33 min.
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O Quarteto para Piano e Cordas n.º 1, op. 15, de 
Gabriel Fauré, foi concluído em 1879 e dedicado 
ao violinista belga Hubert Léonard. A obra veio 
a ser estreada na sala Pleyel de Paris, a 14 de 
fevereiro de 1880, num recital em que participaram 
o violinista Ovide Musin, o violetista Louis van 
Waefelghem, o violoncelista Ermanno Mariotti 
e o próprio compositor no piano. O quarteto 
viria a ser revisto pelo compositor em 1883, 
tendo então reescrito o andamento final.
Contemporânea do Quinteto em Fá menor 
de César Franck, a obra de Fauré inscreve-se na 
mesma rota de inovação estilística, destacando-se 
não apenas pela sua singular conceção melódica, 
mas também pelas belas e inusitadas harmonias 
que povoam cada recanto da obra. Apoiado 
numa forma de sonata regular, o primeiro 
andamento introduz um tema intrépido nas 
cordas, acompanhado em acordes vigorosos pelo 
piano. O segundo tema, na tonalidade relativa de 
Mi bemol maior, apazigua a enérgica progressão 
dos instrumentos, com a indicação espressivo. 
É, porém, o tema principal que se impõe no vasto 
desenvolvimento, sendo alvo de constantes 

transformações e mantendo sempre o reconhecível 
incipit rítmico. A recapitulação emerge em moldes 
convencionais, dando lugar a prolongada coda, 
a encerrar o andamento.
O andamento seguinte impõe um trilho 
aventureiro, com laivos humorísticos, à medida 
que o motivo principal, exposto pelo piano sobre 
pizzicatos das cordas, progride inexoravelmente, 
desbravando diferentes estados de espírito.
Com o Adagio, sobrevém um quadro de 
contemplação e despojamento, construído 
a partir da alternância entre o breve motivo 
ascendente das cordas e os acordes em bloco 
do piano. Embora o lirismo melódico prevaleça, 
não deixam de emergir gestos fugazes de 
arrebatamento e cúmulo expressivo, típicos 
da linguagem de Fauré.
É também uma forma de sonata que subjaz ao 
derradeiro andamento, no qual se colocam em 
maior relevo as potencialidades virtuosísticas 
dos instrumentos intervenientes, sem nunca 
ficar em causa a eloquência sentimental do 
discurso musical.
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A primeira incursão de Antonín Dvorák no 
domínio do quinteto com piano data do verão 
de 1872, altura em que concluiu o Quinteto 
em Lá maior, op. 5, obra que foi estreada em 
Praga no mês de novembro do mesmo ano, mas 
que nunca chegou a ser objeto de publicação. 
Decorridos quinze anos, o músico regressou ao 
mesmo terreno instrumental para dar origem a 
uma das partituras mais características da sua 
produção de câmara, prontamente dedicada ao 
professor universitário Bohdan Neureuther, 
figura carismática da capital checa e amigo do 
compositor. A estreia veio a ocorrer na mesma 
cidade, a 6 de janeiro de 1888, com a participação 
dos violinistas Karel Ondrícek e Jan Pelikán, 
do violetista Petr Mares, do violoncelista Aloïs 
Neruda e do pianista e diretor de orquestra Karel 
Kovarovic.
São dois os elementos temáticos do primeiro 
andamento, construído sobre uma forma de
sonata. O primeiro tema, sereno e caloroso, é 
introduzido pelo violoncelo, sobre os acordes 
harpejados do piano. O segundo tema, entoado 
pela viola, reveste-se de recorte inicialmente 
melancólico, depois mais agitado. No curso 
do amplo desenvolvimento, Dvorák dá largas 

à exploração das potencialidades de ambos os 
elementos temáticos.
O segundo andamento tem como subtítulo 
“Dumka” – a designação de uma peça vocal 
tradicional checa, cujo caráter pesaroso 
predominante é, por vezes, agitado por momentos 
de súbita animação. Assim sucede ao longo deste 
andamento, constituído por um refrão melancólico 
que alterna com secções contrastantes, em 
termos de tempo, textura e dinâmica.
Ao terceiro andamento o compositor imprime, 
de modo bastante audível, a influência viva 
e palpitante das danças campestres. Para além 
da exigente teia rítmica, a fazer apelo ao 
virtuosismo dos intérpretes, sobressaem três 
motivos melódicos sucessivos com caráter 
bastante diverso entre si. 
Também a matriz da dança domina o Allegro 
final, andamento que combina os padrões da 
polka com os da dumka, num cadinho musical 
de grande diversidade e originalidade que não 
deixa, contudo, de fazer mesura aos enunciados 
densos e contrapontísticos de Johannes Brahms, 
a quem Dvorák ficou a dever parte do êxito que 
obteve junto da sociedade da época.

notas de rui cabral lopes

Antonín Dvorák

Quinteto para Piano e Cordas n.º 2, em Lá 
maior, op. 81
composição: 1887
estreia: Praga, 6 de janeiro de 1888
duração: c. 35 min.

Nelahozeves, 8 de setembro de 1841
Praga, 1 de maio de 1904
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Evgeny Kissin nasceu em Moscovo em 1971. 
Aos seis anos de idade ingressou na Escola de 
Música Gnessin, em Moscovo, onde estudou com 
Anna Pavlovna Kantor, sua única professora. 
Aos onze anos deu o seu primeiro recital 
em Moscovo. Em 1984 despertou a atenção 
internacional quando interpretou os dois 
Concertos para Piano de Chopin, com a 
Filarmónica de Moscovo e o maestro Dimitri 
Kitaenko, no Grande Auditório do Conservatório 
de Moscovo. A sua primeira apresentação fora 
da Rússia teve lugar em 1985. Estreou- no Japão 
no ano seguinte e em 1988 tocou com a 
Filarmónica de Berlim, sob a direção de Herbert 
von Karajan. Em 1990 estreou-se nos BBC Proms 
e apresentou-se pela primeira vez nos Estados 
Unidos da América, com a Orquestra Filarmónica 
de Nova Iorque e Zubin Mehta. Inaugurou 
a temporada do centenário do Carnegie Hall 
com um recital gravado em direto pela BMG.
O invulgar virtuosismo e a qualidade poética 
das interpretações de Evgeny Kissin guindaram-no 
a um lugar de destaque entre os principais 

pianistas da sua geração. Colabora com 
orquestras e maestros de renome internacional, 
realizando frequentes digressões de concertos 
e recitais por todo o mundo. Ao longo dos anos, 
estabeleceu uma forte relação artística e pessoal 
com a Fundação Gulbenkian, tendo atuado 
diversas vezes com a Orquestra Gulbenkian no 
grande auditório e em digressão. Apresentou-se 
a última vez no Grande Auditório, em recital, 
em outubro de 2017.
Evgeny Kissin foi distinguido com numerosos 
prémios musicais de prestígio: Prémio Cristal 
de Osaka (1986), Músico do Ano da Academia 
de Música Chigiana di Siena (1991), Prémio 
Triumph (Rússia, 1997), Prémio Chostakovitch 
(Moscovo, 2003), entre outros. Foram-lhe atribuídos 
doutoramentos honorários pela Escola de Música 
de Manhattan e pela Universidade de Hong-Kong. 
Em 2005 foi nomeado Membro Honorário da 
Royal Academy of Music, em Londres, e recebeu 
o prestigioso Prémio Herbert von Karajan. 
As suas gravações foram premiadas com os 
principais galardões internacionais.
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Kopelman 
Quartet

Fundado em 2002 por músicos experientes 
no domínio da música de câmara, o Kopelman 
Quartet continua a dar continuidade a uma 
rica herança de excelência técnica, lirismo, 
graciosidade e integridade musical, dentro 
dos padrões e do estilo da escola russa.
Mikhail Kopelman, Boris Kuschnir, Igor Sulyga 
e Mikhail Milman diplomaram-se no 
Conservatório de Moscovo, nos anos em que os 
alunos trabalhavam regularmente com músicos 
e professores como David Oistrakh, Dmitri 
Chostakovitch, ou Mstislav Rostropovich. 
Estas fortes influências musicais permaneceram 
com os membros do Quarteto Kopelman.
Mikhail Kopelman, primeiro violino, foi o líder 
do Borodin Quartet durante vinte anos, tendo 
tocado com artistas como Sviatoslav Richter. 
Boris Kuschnir é um prestigiado mestre do 
violino, tendo sido professor de Julian Rachlin 
e Nikolai Znaider, entre outros grandes 
intérpretes. Ao longo de vinte anos, Igor Sulyga 
e Mikhail Milman tocaram com o maestro e 
violinista Vladimir Spivakov nos Virtuosos 
de Moscovo e no seu quarteto de cordas. Boris 
Kuschnir e Igor Sulyga trabalharam com Dmitri 
Chostakovitch nos últimos quartetos do 

compositor russo. As raízes comuns e o passado 
artístico dos quatro músicos permitiram uma 
rápida maturação do Kopelman Quartet. 
Cerca de um ano após a sua fundação, no verão 
de 2003, a sua apresentação no Festival de 
Edimburgo foi destacada pela crítica com grande 
entusiasmo. A gravação ao vivo desta atuação 
foi lançada em 2017 pela Nimbus Records. 
Desde então, sem mudanças na sua constituição, 
o Kopelman Quartet apresentou-se em muitos 
dos principais palcos a nível internacional, 
incluindo o Musikverein de Viena, a Casa 
Internacional da Música de Moscovo (Dom 
Muziki), o Concertgebouw de Amesterdão, 
ou o Wigmore Hall de Londres, colaborando 
regularmente com outros músicos de renome 
como Elisabeth Leonskaja, Mischa Maisky, ou 
Julian Rachlin. Atuaram no Grande Auditório 
Gulbenkian em março de 2005. Para além 
das apresentações na Rússia, as digressões 
internacionais levaram o Kopelman Quartet 
a importantes festivais de música na Europa 
e na América do Norte, incluindo os festivais 
de Edimburgo, Valladolid, Zurique, Colmar, 
Praga (Festival de Primavera), Moscovo 
(Noites de Dezembro) e Ravinia.
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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 
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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.
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o índice
de Satisfação
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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.
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Lisboa, Fevereiro 2018
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