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

Orquestra Gulbenkian

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto para Piano e Orquestra n.º 27, em 
Si bemol maior, K. 595

Allegro
Larghetto
Allegro

intervalo

Orquestra Gulbenkian
Juanjo Mena Maestro

Steven Osborne Piano

19 ABRIL
QUINTA
21:00 — Grande Auditório

20 ABRIL
SEXTA
19:00 — Grande Auditório

Anton Bruckner
Sinfonia n.º 7, em Mi maior

Allegro moderato
Adagio: Sehr feierlich und sehr langsam
    (Muito solene e muito lento)
Scherzo: Sehr schnell (Muito rápido)
Finale: Bewegt, doch nicht schnell
    (Andante, mas moderado)
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O derradeiro concerto para piano e orquestra de 
Wolfgang Amadeus Mozart foi concluído a 5 de 
Janeiro de 1791, onze meses antes da morte do 
compositor. Em jeito de sinopse autobiográfica, 
a obra encerra diferentes gradações emocionais, 
as quais vão da alegria exuberante à serenidade 
contemplativa, sendo muitas vezes ensombradas 
pela ambiguidade e pelo mistério, algo que é 
comum ao extenso rol de obras-primas finais de 
que fazem parte o Quinteto em Mi bemol maior, 
K. 614, o motete Ave verum corpus, as óperas La 
clemenza di Tito e A flauta mágica, o Concerto para 
Clarinete em Lá maior, K. 622, e o memorável 
Requiem, K. 626.
O primeiro andamento coloca em evidência 
diferentes processos de escrita para suscitar 
as mencionadas gamas expressivas, tais como 
longas melodias descendentes, cromatismos e 
contrastes de figurações rítmicas nas diferentes 
partes instrumentais.
O segundo andamento, na tonalidade 
subdominante de Mi bemol maior, inflete 
numa atmosfera mais constante, dominada 
por reflexões de natureza introspetiva, quase 
religiosa. Introduzido pelo piano, o tema 
principal do andamento perpassa, depois, para 

os diferentes naipes da orquestra, sempre em 
busca de uma amplificação expressiva. 
No intermédio central, o solista introduz uma 
melodia elegíaca, na tonalidade principal, mas 
é novamente o tema principal que se impõe 
na textura, antes de a orquestra tomar nova 
iniciativa melódica, com o objetivo de conduzir 
o andamento ao seu desfecho.
O instrumento solista introduz o refrão espontâneo 
do último andamento, em Mi bemol maior, 
retomado, logo a seguir, pela orquestra. Ouvido 
o material de partida, a textura evolui para 
a primeira copla, uma passagem ligeira, mas 
dotada de alguns contornos agrestes, na qual o 
solista enuncia, desde logo, todo o seu potencial 
virtuosístico. Segue-se o refrão e depois nova 
copla, agitada por modulações imprevistas. 
O compositor escolhe o rumo de Si bemol maior 
para anunciar o motivo inicial do refrão. No curso 
da última copla surgem alguns motivos melódicos 
já ouvidos anteriormente, alcançando-se, 
desta forma, uma espécie de recapitulação 
condensada de ideias musicais. O andamento 
encerra com a coda plena de vivacidade, na 
qual participa o tutti orquestral, reforçando a 
derradeira apresentação do refrão pelo piano.

Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburgo, 27 de Janeiro de 1756
Viena, 5 de dezembro de 1791

Concerto para Piano e Orquestra n.º 27, em 
Si bemol maior, K. 595
composição: 1791
estreia: Viena, 1791
duração: c. 30 min. 
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A composição da Sinfonia n.º 7 de Anton 
Bruckner teve início no mês de setembro de 
1881 e prolongou-se por cerca de dois anos, 
acompanhando uma fase criativa fértil, da 
qual proveio também a primeira versão do 
monumental Te Deum. Muito embora tenha sido 
dedicada ao rei Luís II da Baviera, pode dizer-se 
que a obra encerra uma outra dedicatória 
implícita a Richard Wagner, por quem Bruckner 
nutria uma enorme admiração. Em 1882, ainda 
antes de ter completado a partitura, Bruckner 
assistia à estreia de Parsifal em Bayreuth, evento 
que veio a exercer influência na conceção 
dramática, em larga escala, da Sinfonia n.º 7, 
assim como na sua instrumentação, a 
qual emprega, pela primeira vez, as tubas 
wagnerianas. Contrariando um procedimento 
muito habitual na sua praxis sinfónica, Bruckner 
não realizou quaisquer revisões ao autógrafo, 
pelo que o mesmo constitui um testemunho 
lídimo da capacidade inata do seu autor, no 
domínio da escrita orquestral pós-romântica. 
Longe dos tempos em que a sua música era alvo 
de críticas contundentes por parte dos círculos 

musicais vienenses, Bruckner pôde presenciar a 
receção entusiástica da sua Sinfonia n.º 7 aquando 
da sua estreia em Leipzig, a 30 de dezembro 
de 1884, com a orquestra do Gewandhaus, sob 
a direção de Arthur Nikish. Apoiado numa forma 
de sonata regular, o primeiro andamento, Allegro 
moderato, mostra, desde logo, todo o alcance 
da inspiração melódica do compositor, o qual 
faz suceder três temas distintos na secção de 
exposição. A rara combinação tímbrica entre as 
cordas graves e as tubas wagnerianas deixa uma 
marca indelével no segundo andamento, Adagio, 
com a indicação Sehr feierlich und sehr langsam 
(Muito solene e muito lento). O terceiro andamento, 
Scherzo, tem um caráter mais descontraído, 
apelando remotamente aos rasgos beethovenianos, 
no seio de uma textura dinâmica, animada pelos 
ritmos de dança. O quarto e último andamento 
confirma o génio sinfónico de Bruckner, 
partindo de um conceito de amplificação 
de temas e motivos. A textura resultante é 
densa e contrapontística, em certos pontos 
impulsionada pela energia ímpar dos metais.

notas de rui cabral lopes

Anton Bruckner
Ansfelden, 4 de setembro de 1824
Viena, 11 de outubro de 1896

Sinfonia n.º 7, em Mi maior
composição: 1881-1883
estreia: Leipzig, 30 de dezembro de 1884
duração: c. 65 min.
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Juanjo Mena é o atual maestro titular da BBC 
Philharmonic, ocupando igualmente os cargos 
de Maestro Convidado Principal da Orquestra 
Filarmónica de Bergen e de Maestro Adjunto 
da Orquestra Nacional de Espanha. Juanjo 
Mena tem colaborado com as mais prestigiadas 
orquestras europeias como as Filarmónicas 
de Berlim, Londres, Roterdão e Oslo, a 
Orquestra Nacional de França, a Orquestra 
Filarmónica do Teatro alla Scala de Milão, a 
Orquestra da Rádio de Munique, a Orquestra 
do Real Concertgebouw de Amesterdão e a 
Orquestra Sinfónica Nacional da Dinamarca. 
Apresenta-se também regularmente com as 
principais orquestras espanholas e dirigiu 
muitas das mais importantes orquestras norte-
americanas, tais como, as Sinfónicas de Chicago, 
Boston, Baltimore, Cincinnati e Houston e as 
Filarmónicas de Nova Iorque e Los Angeles.
Junajo Mena liderou a BBC Philharmonic em 
inúmeras digressões pela China, Coreia do 
Sul, Europa e Espanha, com concertos em 
cidades como Pequim, Seul, Colónia, Frankfurt, 
Munique, Viena e Madrid, atuando anualmente 
nos BBC Proms, em Londres. No domínio da 
ópera, dirigiu O Navio Fantasma (Wagner), 

Salome, Elektra e Ariadne auf Naxos (R. Strauss), 
O Castelo do Barba Azul (Bartók), Erwartung 
(Schönberg), Eugene Onegin (Tchaikovsky), 
As bodas de Figaro (Mozart) e Billy Budd (Britten).
Para além das suas estreias com a Orquestra 
Gulbenkian e com a Sinfónica da Rádio Sueca, 
a presente temporada inclui compromissos 
com a Sinfónica NHK e o regresso ao convívio 
artístico com as Sinfónicas de Boston, 
Cincinnati, Minnesota e Montreal, bem com as 
Filarmónicas de Londres, Oslo e Dresden.
A discografia de Juanjo Mena com a BBC 
Philharmonic é extensa, incluindo o lançamento 
da obra orquestral de Ginastera no âmbito do 
centenário do nascimento do compositor, dois 
discos dedicados a Manuel de Falla – um deles 
premiado pela BBC Music Magazine – e edições 
preenchidas com obras de Albéniz, Montsalvatge, 
Weber e Turina, os quais foram muito bem 
recebidos pela crítica musical especializada. 
Juanjo Mena gravou ainda uma coleção de obras 
sinfónicas bascas com a Orquestra Sinfónica 
de Bilbau e uma elogiada gravação da Sinfonia 
Turangalîla de Messiaen, com a Orquestra 
Filarmónica de Bergen, para a editora Hyperion.

Juanjo 
Mena
Maestro
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Steven 
Osborne
Piano

O pianista Steven Osborne nasceu na Escócia, 
tendo estudado com Richard Beauchamp 
na St. Mary’s Music School, em Edimburgo, 
e com Renna Kellaway no Royal Northern 
College of Music, em Manchester. Vencedor 
dos prestigiados concursos Clara Haskil (1991) 
e Naumburg International (1997), foi nomeado 
“Instrumentista do Ano” (2013) pela Royal 
Philharmonic Society.
Steven Osborne tem atuado com as mais 
importantes orquestras mundiais, tais como 
a Deutsches Sinfonieorchester Berlin, a 
Filarmónica de Oslo, a Sinfónica de Londres, 
a Orquestra da Rádio Finlandesa ou a Royal 
Stockholm Philharmonic, colaborando 
com maestros como Alan Gilbert, Vladimir 
Ashkenazy, Stéphane Denève, Ludovic Morlot, 
Juanjo Mena, Sakari Oramo, Andrew Litton, 
Ingo Metzmacher, Vladimir Jurowski, Jun 
Märkl, Ed Gardner e Jukka-Pekka Saraste. 
No verão de 2017 interpretou, em estreia mundial, 
o Concerto para Piano O Museu Imaginário, 
de Julian Aderson’s, naquela que foi a sua 14.ª 
atuação nos BBC Proms. Apresenta-se em recital 
nas mais prestigiadas salas de concertos como o 

Konzerthaus de Viena, o Concertgebouw 
de Amesterdão, a Philharmonie de Berlim, 
o Carnegie Hall de Nova Iorque, ou o Wigmore 
Hall de Londres, e colabora com músicos como 
Alban Gerhardt, Paul Lewis, James Ehnes, 
Dietrich Henschel e Alina Ibragimova em 
recitais de música de câmara. A temporada 17/18 
inclui concertos com a Filarmónica de Bergen, 
a Sinfónica Nacional da Dinamarca, a Sinfónica 
da Rádio de Viena, a Sinfónica de Sydney e a 
Sinfónica da BBC. Em recital, apresenta-se em 
Roma, no México, em Sydney, em Londres e nos 
Estados Unidos da América, onde interpreta 
Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus de Messiaen.
As gravações de Steven Osborne incluem um 
vasto e eclético repertório, que se estende desde 
Beethoven e Schubert até Medtner, Messiaen, 
Britten, Tippett, Crumb e Feldman. Grava 
há 19 anos em exclusivo para a Hyperion, 
tendo as suas edições acumulado inúmeras 
distinções, incluindo dois prémios Gramophone 
e três Prémios da Crítica Discográfica Alemã. 
Steven Osborne é Professor Convidado na Royal 
Academy of Music e foi nomeado Fellow of the 
Royal Society of Edinburgh, em março de 2014.
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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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Orquestra Gulbenkian

coordenação
António Lopes Gonçalves

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

primeiros violinos
David Lefèvre
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
Tamila Kharambura *

João Castro *

Tomás Costa *

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
David Ascensão *

Nelson Nogueira *

Félix Duarte *

Miguel Simões *

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 *

violoncelos
Varoujan Bartikian 1º Solista
Marco Pereira 1º Solista
Martin Henneken 2º Solista
Levon Mouradian
Jeremy Lake
Raquel Reis
Pedro Afonso Silva *

Fernando Costa *

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

flautas
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
Luís Palomares 2º Solista *

fagotes
Ricardo Ramos 1º Solista
Vera Dias 1º Solista Auxiliar
Raquel Saraiva 2º Solista

trompas
Gabriele Amarù 1º Solista
Kenneth Best 1º Solista
Eric Murphy 2º Solista
Darcy Edmundson-Andrade 
2º Solista
José Bernardo Silva 2º Solista *

Pedro Fernandes 2º Solista *

André Gomes 2º Solista *

Kevin Cardoso 2º Solista *

Albert Galka 2º Solista *

Marcos Garrido Calonge 2º Solista *

trompetes
Carlos Leite 1º Solista *

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
João Martinho 2º Solista *

Thierry Redondo 2º Solista *

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista

percussão
Abel Cardoso 2º Solista
Sandra Pérez 2º Solista *
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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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