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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 20 é transmitido em direto, 
em streaming, pelo canal ARTE Concert.

Orquestra Gulbenkian 19 JANEIRO 
SEXTA
21:00 — Grande Auditório

20 JANEIRO 
SÁBADO
19:00 — Grande Auditório

Einojuhani Rautavaara 
Cantus Arcticus, op. 61

Suo (O pântano)
Melankolia (Melancolia)
Joutsenet muuttavat (Cisnes em migração)

Robert Schumann 
Concerto para Piano e Orquestra, 
em Lá menor, op. 54

Allegro affettuoso
Intermezzo: Andantino grazioso –
Finale: Allegro vivace

intervalo

Jean Sibelius
Sinfonia n.º 2, em Ré maior, op. 43

Allegretto
Tempo andante, ma rubato
Vivacissimo –
Finale: Allegro moderato

Orquestra Gulbenkian  

Hannu Lintu Maestro 

Daniil Trifonov Piano
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O compositor finlandês Einojuhani Rautavaara 
começou a estudar piano na adolescência e 
ingressou na Academia Sibelius, em Helsínquia, 
na classe de composição de Aarre Merikanto 
(1893-1958). A sua extensa e intensa produção 
musical atravessa diferentes períodos e influências, 
desde uma primeira fase de inspiração 
neoclássica, passando pelas correntes de 
vanguarda (serialismo), assim como pelo 
neorromantismo e pós-modernismo. 
Canticus Arcticus, com o subtítulo “Concerto 
para pássaros e orquestra”, é uma das suas 
obras de maior destaque. Foi composta em 
1972, por encomenda da Universidade de Oulu, 
a universidade mais a norte na Finlândia, 
por ocasião da sua primeira cerimónia 
de doutoramento, tendo sido dedicada ao 
Presidente da República Uhro Kekkonen.
Pretendendo romper com as convenções mais 
académicas, Rautavaara procurou inspiração 
para a futura obra nos arredores da universidade. 
Para o efeito, gravou em Oulu e em vários locais 
do Círculo Polar Ártico os diferentes cantos de 
pássaros que viria depois a utilizar na sua obra 
musical. O canto dos seus “solistas” é trabalhado 
na obra a partir de duas perspetivas: o uso 

do material pré-gravado (fita magnética), e a 
utilização de desenhos melódicos instrumentais 
inspirados em motivos do material recolhido.
O concerto Canticus Arcticus está dividido em 
três andamentos que combinam diferentes 
ambientes e quadros sonoros, com uma quase 
união entre a fita magnética e a orquestra. 
O primeiro andamento, intitulado Suo (O pântano) 
inicia-se com as flautas em destaque e com a 
indicação “Pense no outono e em Tchaikovsky”, 
numa sugestão de ambiente quase mágico. 
A gravação em fita magnética aparece depois, 
assim como os restantes instrumentos da 
orquestra, criando texturas diversificadas 
e livres que nos remetem para o título do 
andamento. Num ambiente quase impressionista, 
surge o segundo andamento, Melankolia 
(Melancolia), baseado no canto ou lamento da 
cotovia-cornuda (Eremophila alpestris), com uma 
utilização suspensa e poética das cordas. 
 O último andamento, Joutsenet muuttavat ilustra 
a migração dos cisnes, com maior destaque para 
a flauta e o clarinete, com tremolo das cordas, 
o que sugere uma ideia de movimento que 
se vai adensando com a junção dos restantes 
instrumentos da orquestra.

Einojuhani Rautavaara
Helsínquia, 9 de outubro de 1928
Helsínquia, 27 de julho de 2016
 
Cantus Arcticus, op.61
composição: 1972
estreia: Oulu, 18 de outubro de 1972
duração: c. 18 min.
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Zwickau, 8 de junho de 1810
Endenich, 29 de julho de 1856
 
Concerto para Piano e Orquestra, 
em Lá menor, op. 54 
composição: 1841-1845
estreia: Leipzig, 1 de janeiro de 1846
duração: c. 30 min.

O Concerto para Piano e Orquestra, op. 54, 
de Schumann, é uma das obras centrais do 
repertório pianístico do Romantismo. Surge 
num período de particular ímpeto produtivo 
do compositor, datando da primeira metade dos 
anos 40 obras de destaque em diferentes géneros. 
Em 1941, Schumann compõe uma Phantasie para 
piano e orquestra – dedicada à sua esposa, a 
notável pianista e compositora Clara Schumann 
(1819-1896) – com a intenção de explorar 
um certo virtuosismo pianístico ao serviço 
da expressividade musical, contrariando 
a tendência então em voga de destaque do 
virtuosismo do solista em oposição à orquestra. 
A Phantasie chegaria a ser apresentada num 
ensaio em agosto desse ano, com a Orquestra do 
Gewandhaus de Leipzig dirigida por Ferdinand 
David e com Clara ao piano. Tal como a pianista 
anotara no seu diário, a obra revelava uma 
“escrita soberba”, na qual o piano e a orquestra 
se encontram de tal modo intricados “que não 
poderiam ter sido concebidos um sem o outro”.
O entusiasmo de Clara terá sido um dos fatores 
que motivou Schumann a expandir as ideias 
musicais, direcionando-as para a conceção 
de um concerto para piano e orquestra, cuja 
conclusão aconteceria em 1845. O processo 

de transformação da obra torna-a, de certo 
modo, peculiar, porquanto preserva alguma da 
liberdade de escrita da Phantasie, que resultou no 
primeiro andamento do concerto. Os outros dois
andamentos expressam uma relação quase 
simbiótica entre os universos sonoros e 
expressivos do piano e da orquestra. O primeiro 
andamento, que inspirou compositores como 
Grieg ou Rachmaninov, inicia-se de modo 
fulgurante, com o ímpeto da orquestra e do 
piano, seguindo-se um tema doce no oboé, 
depois repetido pelo solista. O material temático 
e motívico revelam a escrita assumidamente 
sinfónica, com texturas ricas e utilização de 
todo o conjunto instrumental. O segundo 
andamento tem um caráter gracioso. Um 
ambiente mais intimista é proporcionado, por 
exemplo, pelo tema principal nas cordas com 
mero acompanhamento do piano.  O andamento 
final inicia-se sem interrupção, de modo vivo, 
com o entusiasmo que alia o virtuosismo 
instrumental à pujança da orquestra, 
estabelecendo também algumas pontes 
temáticas com o primeiro andamento. 
Os ritmos marcados, com a utilização de 
diversos recursos como as síncopas, permitem 
um jogo de texturas entre orquestra e solista.

Jean Sibelius
Hämeenlinna, 8 de dezembro de 1865
Järvenpää, 20 de setembro de 1957

Robert Schumann
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Jean Sibelius
Hämeenlinna, 8 de dezembro de 1865
Järvenpää, 20 de setembro de 1957
 
Sinfonia n.º 2, em Ré maior, op. 43
composição: 1901-1902
estreia: Helsínquia, 8 de março de 1902
duração: c. 45 min.
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O início do séc. XX foi particularmente 
enriquecedor para Sibelius, possibilitando 
uma digressão pela Europa com a Orquestra 
Filarmónica de Helsínquia, que culminou 
com os concertos na exposição de Paris e 
com passagens na Alemanha e em Itália. Foi 
na cidade italiana de Rapallo que, durante o 
inverno de 1901, Sibelius começou a compor 
a Sinfonia n.º 2, inspirando-se em parte em 
leituras da Divina Comédia de Dante e na história 
de Don Giovanni, o que influenciaria, por 
exemplo, alguns temas e motivos melódicos 
do segundo andamento da obra. De regresso à 
Finlândia, dedicou o seu tempo a finalizar esta 
sinfonia que ficaria concluída no início de 1902. 
Foi estreada pela Orquestra Filarmónica de 
Helsínquia, sob a direção musical de Sibelius, a 8 
de março do mesmo ano.
A Sinfonia n.º 2 teve uma boa receção por parte 
do público, num período em que os finlandeses, 
à época integrados no Império Russo, aderiam 
a discursos e práticas expressivas de âmbito 
nacionalista e patriótico. Por isso, uma das 
leituras possíveis desta sinfonia prende-se com 

a dimensão de afirmação identitária do povo 
finlandês perante o domínio russo. A Sinfonia 
n.º 2 foi revista e apresentada posteriormente, 
em 1903, em Estocolmo, sob a direção de Armas 
Järnefelt. 
A Sinfonia n.º 2 está dividida em quatro 
andamentos. No primeiro andamento Sibelius 
utiliza diferentes materiais temáticos e 
ambientes musicais, desde a melodia de 
inspiração popular ao quadro sonoro quase 
pastoral, com um padrão de notas repetidas. 
O andamento seguinte inicia-se com os 
tímpanos seguidos do pizzicato nas cordas, que 
depois acompanham uma melodia no fagote, 
numa alusão ao misterioso convidado de Don 
Giovanni. O terceiro andamento, um scherzo, 
surge com um ritmo mais marcado, frenético e 
intenso, com um certo temperamento nervoso 
que parece, no seu todo, preparar algo grandioso, 
conduzindo diretamente ao andamento final. 
O caráter heroico do Finale marca uma quase 
proclamação, numa aproximação à tradição 
sinfónica romântica de inspiração germânica.

notas de pedro russo moreira
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Hannu Lintu nasceu em Rauma, na Finlândia. 
Estudou violoncelo e piano na Academia 
Sibelius, em Helsínquia, tendo prosseguido a sua 
formação em direção de orquestra com Jorma 
Panula. Estudou também com o maestro Myung-
Whun Chung na Accademia Musicale Chigiana, 
em Siena. Em 1994 venceu o Concurso Nórdico 
de Direção, em Bergen. É o Maestro Principal 
da Orquestra Sinfónica da Rádio Finlandesa 
desde 2013. Anteriormente foi Diretor Artístico 
e Maestro Principal da Filarmónica de Tampere, 
Maestro Convidado Principal da Sinfónica 
Nacional da RTÉ e Diretor Artístico da Sinfónica 
de Helsingborg e da Filarmónica de Turku.
Para além do regresso de Hannu Lintu à direção 
da Orquestra Gulbenkian no Grande Auditório, 
os destaques da presente temporada incluem 
novas apresentações em Tóquio, Washington, 
Dallas e Detroit, bem como estreias à frente 
da Filarmónica de Nápoles, da Sinfónica 
de Singapura e da Sinfónica de Hiroxima. 
Apresentações recentes incluíram a direção de 
outras orquestras de grande prestígio, incluindo 
a Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, a 
Sinfónica de Lucerna, a Sinfónica da Galiza, a 
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Hannu
Lintu
Maestro

Filarmónica de Seul, a Staatsorchester Stuttgart 
Opera, a Radio-Symphonieorchester Wien, a 
NDR Elbphilharmonie Orchester e as Sinfónicas 
de St Louis, Baltimore e Toronto.
Em 2017, Hanu Lintu dirigiu a ópera Kullervo, 
de Aulis Sallinen, no âmbito das celebrações do 
centenário da independência da Finlândia. Em 
maio de 2018 regressará ao Festival de Ópera de 
Savonlinna para dirigir Otello, de Verdi. Outros 
projetos recentes neste domínio, nomeadamente 
com a Ópera Nacional Finlandesa, incluem 
King Lear de Sallinen, Carmen, Parsifal e Tristão 
e Isolda. Trabalhou também com a Ópera de 
Tampere e a Ópera Nacional da Estónia.
Hannu Lintu realizou várias gravações para as 
editoras Ondine, Naxos, Avie, Avex e Hyperion, 
tendo recebido vários prémios. Em 2011 foi 
nomeado para um Grammy na categoria de 
“Melhor CD de Ópera”. Foi também nomeado 
para os prémios Gramophone pelas gravações 
da Sinfonia n.º 2 de Enescu, com a Filarmónica 
de Tampere, e dos Concertos para Violino de 
Sibelius e de Thomas Adès, com Augustin 
Hadelich e a Royal Liverpool Philharmonic 
Orchestra.
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Daniil Trifonov nasceu em 1991, em Níjni 
Novgorod, na Rússia. Estudou com Tatiana 
Zelikman na Escola de Música Gnesin, em 
Moscovo, e com Sergei Babayan no Instituto 
de Música de Cleveland (E.U.A.). Aos dezassete 
anos foi premiado no Concurso Scriabin, em 
Moscovo, e no Concurso Internacional de San 
Marino. Na temporada 2010/11 foi premiado 
em três dos mais prestigiados concursos 
internacionais: 3.º Prémio no Concurso 
Chopin de Varsóvia, 1.º Prémio no Concurso 
Rubinstein de Telavive e 1.º Prémio e Grande 
Prémio – este atribuído ao melhor concorrente 
em todas as categorias da competição – no 
Concurso Tchaikovsky de Moscovo. Desde logo, 
o jovem pianista motivou os maiores elogios 
da crítica especializada, sendo apontado como 
um dos grandes talentos da nova geração. Ao 
longo dos últimos anos, tocou com muitas 
das mais prestigiadas orquestras mundiais e 
maestros de renome internacional, incluindo 
a Filarmónica de Israel, com Zubin Mehta, a 
Orquestra Nacional Russa, com Mikhail Pletnev, 
a Filarmónica de Nova Iorque, com Alan Gilbert, 
a Sinfónica de Chicago, com Charles Dutoit, a 

Orquestra da Radio France, com Nikolaj 
Zneider, a Orquestra do Festival de Budapeste, 
a Filarmónica de Viena, a Sinfónica de Londres, 
ou a Orquestra do Real Concertgebouw 
de Amesterdão. Na presente temporada, 
apresenta-se pela primeira vez com a Orquestra 
Gulbenkian no Grande Auditório, palco onde 
tocou, em recital, em 2015 e 2016.
A programação de Daniil Trifonov para 
a temporada 2017/18 revela uma forte 
incidência na música de Chopin, bem como na 
influência que a sua música viria a exercer nos 
compositores e intérpretes que se lhe seguiriam. 
Na esteira do lançamento do duplo CD Chopin 
Evocations (DG), o pianista tem programados 
mais de vinte recitais a solo nos Estados Unidos 
da América, na Europa e na Ásia, bem como 
colaborações com o violoncelista Gautier 
Capuçon e a Kremerata Baltica, com o barítono 
Matthias Goerne e com o seu professor e mentor 
Sergei Babayan. Os compromissos de Trifonov 
incluem ainda a apresentação do Concerto para 
Piano em Mi bemol menor, de sua autoria, com o 
maestro Valery Gergiev e a Orquestra do Teatro 
Mariinsky, em digressão nos Estados Unidos da 
América.
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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
Erik Heide Concertino Principal *

Francisco Lima Santos 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 *

Tomás Costa *

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 *

Sara Llano *

Rui Fernandes *

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 *

Isabel Garcia *

Teresa Fleming *

Orquestra Gulbenkian

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

Fernando Costa *

Ana Carolina Ferreira *

Lara Ariznabarreta *

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

Vanessa Lima *

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

trompas
Gabriele Amarù 1º Solista
Kenneth Best 1º Solista
Ana Beatriz Menezes 1º Solista  *

Eric Murphy 2º Solista
Darcy Edmundson-Andrade 
2º Solista
Ruben Isidoro 2º Solista  *

trompetes
Paulo Carmo 1º Solista Auxiliar *

David Burt 2º Solista
Carolina Alves 2º Solista *

trombones
André Melo 1º Solista *

Rui Fernandes 2º Solista
Pedro Canhoto 2º Solista

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista

percussão
Abel Cardoso 2º Solista

celesta
Karina Aksenova 1º 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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27 — 29 Janeiro

Festival Quartetos
de Cordas
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1 + 2 Fevereiro

Requiem
de Brahms

Coro e Orquestra 
Gulbenkian
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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
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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
700 exemplares

preço
2€

Lisboa, Janeiro 2018
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