
Arcadi Volodos

ar
ca

di
 v

ol
od

os
 ©

 m
ar

co
 b

or
gg

re
ve

22 OUTUBRO 2017



mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música de câmara

mecenas
música e natureza



03

Duração total prevista: c. 1h 45 min.
Intervalo de 20 min.

Ciclo de Piano

Arcadi Volodos Piano

22 OUTUBRO 
DOMINGO
18:00 — Grande Auditório

Robert Schumann
Papillons, op. 2

Introduction: Moderato
Waltz
Waltz: Prestissimo
Waltz
Waltz
Polonaise
Waltz
Waltz: Semplice
Waltz
Waltz: Prestissimo
Waltz: Vivo
Polonaise
Finale

Johannes Brahms
Peças para Piano, op. 76

Capriccio: Un poco agitato
Capriccio: Allegretto non troppo
Intermezzo: Grazioso
Intermezzo: Allegretto grazioso
Capriccio: Agitato, ma non troppo presto
Intermezzo: Andante con moto
Intermezzo: Moderato semplice
Capriccio: Grazioso ed un poco vivace

intervalo

Franz Schubert
Sonata para Piano em Lá maior, D. 959

Allegro
Andantino
Scherzo: Allegro vivace - Un poco più lento
Rondo: Allegretto  - Presto
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A composição de Papillons marca a passagem de 
Robert Schumann, que à data da sua composição 
rondava os vinte anos, para uma maior 
maturidade estética. Efetivamente, esta obra é 
a primeira de um conjunto de ciclos para piano 
de grande destaque na produção de Schumann e 
que incluem Carnaval, op. 9 (1835), Cenas Infantis, 
op. 15 (1838), ou Kreisleriana, op. 16 (1838).
Especialmente relevante é o facto de esta 
ser também a primeira composição na qual 
assumidamente se cruzam duas grandes 
paixões de Schumann: a música de Schubert e 
a literatura, particularmente a obra do escritor 
alemão Jean Paul (1763-1825). Possivelmente, a 
palavra Papillon constitui uma adaptação livre 
do termo Larve (que em alemão tem o duplo 
significado de larva/crisálida e de máscara). 
Assim, Larventanz (Baile de Máscaras), um dos 
momentos do romance intitulado Flegeljahre 
(publicado em 1805 e que pode ser traduzido 
como “Anos de Juventude”, ou a idade da 
imaturidade) de Jean Paul, fornece a inspiração 
programática para a origem da obra musical, 
onde marcam presença diversas valsas e 
polonaises de recorte schubertiano. Cada uma 

das doze breves peças que constituem o ciclo 
Papillons apresenta uma estreita relação com 
o referido romance, conforme consta nas 
anotações que Schumann registou na sua cópia 
de Flegeljahre.
Papillons inicia-se com uma breve introdução 
de seis compassos, em uníssono, à guisa de 
chamamento ao baile, ao que sobrevém um 
alargado conjunto de danças de salão. Em geral, 
os diversos andamentos não apresentam uma 
relação direta entre si, com exceção da décima 
peça que reapresenta material da sexta peça, 
ou do último andamento que evoca o tema da 
Introdução, encerrando-se assim o ciclo. Este 
derradeiro andamento inicia-se com a Valsa dos 
Avós, dança com a qual vulgarmente se concluía 
um baile naquela época. As notas agudas, 
repetidas no final da peça, sugerem o repique 
da sineta de um relógio e o encerramento das 
festividades. Relativamente a Papillons, o próprio 
Schumann afirmou: “ao ler a última página de 
Flegeljahre, surpreendeu-me o facto do final se 
assemelhar a um novo princípio. De imediato 
me sentei ao piano e, um após outro, foram 
surgindo os Papillons”.

Robert Schumann
Zwickau, 8 de junho de 1810
Endenich, 29 de julho de 1856
 
Papillons, op. 2 
composição: 1829-1831
duração: c. 15 min.
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A totalidade da obra para piano de Brahms 
compreende cerca de meia centena de peças, 
escritas ao longo de toda a sua vida. Apesar da 
indiscutível riqueza presente nos seus Temas 
com Variações, ou das breves incursões no 
domínio da Sonata, é nas Peças para Piano 
(Klavierstücke) que Brahms encontra a sua voz 
mais original. Nestas curtas peças de caráter 
intimista, organizadas sob diversos opus, 
sobressai uma profusa veia poética e uma 
vincada liberdade concecional. Apesar do 
referido, Brahms permaneceu essencialmente 
um clássico temporão, alheio 
à tentação da música descritiva, avocando uma 
escrita pianística, de sonoridades amplas e 
austeras, que provém mais diretamente de Bach, 
Beethoven ou Mendelssohn.
O ciclo op. 76 teve a sua origem num conjunto 
disperso de peças para piano, pontualmente 
escritas no decurso da década de 1870. Esta 
primeira abordagem de Brahms às formas 
breves para piano, apesar da sua originalidade, 
revela um certo laconismo, característico da 
sua fase criativa mais tardia. Deste grupo de 
composições, publicado apenas em 1879, pela 

editora Simrock, constavam quatro intermezzi 
e quatro capriccios que Brahms organizou em 
duas séries, cada qual constituída por dois 
intermezzi e dois capriccios, alternando entre 
si tonalidades, andamentos e caráter. Brahms 
estruturou os dois breves ciclos – que mais 
tarde seriam agregados sob um único opus – de 
forma a iniciar cada um deles impetuosamente, 
com capriccios, ambos marcados agitato, 
respetivamente em Fá sustenido menor e Dó 
sustenido menor. O primeiro destes, datado de 
1871, havia sido presenteado a Clara Schumann, 
que então o considerou “terrivelmente difícil 
de tocar”. Contrastando com os andamentos 
referidos, os dois intermezzi que fecham a 
primeira coletânea refletem uma contextura 
mais tranquila e delicada, evocando o mesmo 
tipo de ambiente presente em composições 
como o Álbum da Juventude de Schumann ou as 
Canções sem Palavras de Mendelssohn. Também 
os dois intermezzi que antecedem o capriccio 
final se colocam, na perspetiva do dramatismo 
imanente deste ciclo, num plano mais etéreo 
e sonhador. Um efusivo capriccio, na gloriosa 
tonalidade de Dó maior, encerra este ciclo com 
sonoridades grandiloquentes.

Johannes Brahms
Hamburgo, 7 de maio de 1833
Viena, 3 de abril de 1897
 
Peças para Piano, op. 76
composição: 1871-1878
estreia: Berlim, 29 de outubro de 1879
duração: c. 25 min.
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As sonatas para piano de Franz Schubert 
foram durante muito tempo vítimas de uma 
infundada comparação com as monumentais 
sonatas de Beethoven. Contudo, as razões que no 
passado levaram a uma certa segregação desta 
substancial parte da sua produção pianística – 
em particular o tradicionalismo formal, contido 
ainda nos moldes do Classicismo – tombaram 
perante uma correta reavaliação das sonatas, 
quando observadas à luz dos seus inovadores 
contextos harmónicos, do alargado discurso 
tonal ou da originalidade e vincado dramatismo 
do idioma melódico. Assim, a linguagem 
musical presente nas sonatas de Schubert – 
apesar de contidas em estruturas clássicas –, 
quando vista do prisma da crítica filológica, 
revela afinal uma excecional riqueza estilística. 
Por outro lado, consideradas do ponto de vista 
estrutural, e particularmente no que se refere 
às sonatas mais tardias, a sua distensão e não 
linearidade revelam um rigor arquitetónico 
de forma alguma inferior ao modelo 
beethoveniano, apenas recorrente a uma lógica 
muito distinta da do mestre alemão.
A sonata em Schubert desvaloriza as tensões 
dialéticas, que caracterizam o essencial da 
sonata clássica, pois não procede por oposição 

temática, mas antes por justaposição de 
episódios, por associações, reminiscências e 
evocações de temas e motivos. Também do 
ponto de vista tonal, observa-se uma mutação 
substantiva do tradicional plano harmónico 
da estrutura formal, encontrando-se minorada 
a privilegiada relação de Tónica-Dominante, 
bastião do idioma clássico, valorizando-se 
outras relações tonais menos óbvias, mas 
possuidoras de um elevado grau de eloquência.
Escrita num dos mais férteis períodos criativos 
da breve existência de Schubert, a sua penúltima 
Sonata para Piano, em Lá maior, op. 959, é parte 
do conjunto de três sonatas escritas em rápida 
sucessão durante o ano do desaparecimento 
do compositor, sendo atualmente uma das 
suas mais célebres composições para piano. 
Surpreendente é também o facto desta sonata, 
de invulgar duração no contexto da obra de 
Schubert, ter sido escrita em apenas cinco 
semanas. Tendo em consideração não somente 
as suas desusadas dimensões, e especialmente 
a pujança emocional e psicológica que sobressai, 
a presente obra inscreve-se numa estética já muito 
longínqua do conceito de Hausmusik (música 
doméstica) que caracteriza uma boa parte da 
anterior produção artística de Schubert, mais 

Franz Schubert
Viena, 31 de janeiro de 1797 
Viena, 19 de novembro de 1828
 
Sonata para Piano em Lá maior, D. 959
composição: 1828
duração: c. 40 min.
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destinada ao entretenimento e que evidenciava 
ainda a adesão superficial aos modelos de Haydn 
ou Mozart. 
O Allegro inicial está vertido numa forma 
de sonata bitemática. Apesar do evidente 
tradicionalismo formal da primeira secção 
(exposição), o material musical utilizado revela 
uma abordagem muito inovadora e pessoal, 
fundindo-se aqui os conceitos de tema, variação 
e desenvolvimento. A secção de desenvolvimento 
propriamente dita, contrariamente ao usual, 
centra-se exclusivamente num novo elemento 
temático, transitando cromaticamente entre 
os campos harmónicos de Dó maior e Si maior. 
Após a surpreendente reexposição, na tónica 
menor, a coda retoma o tema inicial, 
transfigurando-o numa vaga recordação, 
concluindo-se o andamento numa atmosfera 
de grande serenidade.
O nostálgico Andantino (segundo andamento) 
consiste numa forma ternária. A insidiosa 
melodia principal, obsessivamente alicerçada 
num meio-tom descendente – uma espécie 
de “motivo de lamento” – acompanhada de 
forma singela e despretensiosa, preenche toda 

a primeira parte. A secção central, de caráter 
improvisatório, contrasta pela sua agitação, 
apenas atenuada pelo recitativo que a conclui. 
Na última secção é retomado o tema inicial, 
apresentado sob uma outra roupagem.
O Scherzo inicia-se com uma caprichosa textura, 
de espírito vienense, com os seus ecos de valsa, 
apenas interrompida pelo trio central, uma 
breve e subtil referência ao dramatismo do 
primeiro andamento.
O andamento final, uma forma sonata-rondó 
é, na perspetiva estrutural, de uma espantosa 
simplicidade. No entanto, está também imbuído 
de um abundante lirismo, que traz à memória 
a delicadeza das composições de Mozart. O seu 
tema principal é baseado numa melodia 
anteriormente usada no andamento lento 
da Sonata D. 537 (1817). No seio de uma música 
de índole mais luminosa, destacam-se as 
inesperadas incursões em território em modo 
menor, emocionalmente sobrecarregadas, 
sobretudo na densa secção de desenvolvimento. 
Uma extensa coda, baseada em fragmentos 
do tema principal, encerra esta sonata num 
ambiente de efusiva felicidade.

notas de luís raimundo
07
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Arcadi Volodos nasceu em São Petersburgo 
(então Leninegrado) em 1972. A sua formação 
inicial incidiu sobretudo nos domínios do canto 
e da direção coral, mas progressivamente 
o interesse pelo piano foi-se afirmando como 
a sua paixão principal. Em 1987 ingressou 
no Conservatório de São Petersburgo e 
posteriormente estudou no Conservatório 
de Moscovo, com Galina Egiazarova, no 
Conservatório de Paris, com Jacques Rouvier, 
e na Escuela Superior de Musica Reina Sofia, 
em Madrid, com Dmitri Bashkirov.
Arcadi Volodos optou inicialmente por não 
seguir o percurso tradicional de solista de 
concerto, tendo recusado entrar em concursos. 
Em 1996 foi ouvido numa audição privada 
por um diretor da editora Sony Classical 
que, de imediato, lhe propôs a assinatura de 
um contrato discográfico. O primeiro disco, 
intitulado Piano Transcriptions (que contém 
transcrições do próprio pianista), foi lançado 
em 1997, tendo sido alvo de várias distinções, 
incluindo o Prémio da Crítica Discográfica 
Alemã. Outras aclamadas gravações se 
seguiriam de forma regular, sendo premiadas 

Arcadi 
Volodos

com Echo Klassik, Diapason d’Or, ou Gramophone. 
O mais recente CD a solo é preenchido com os 
opus 76 (seleção), 117 e 118 de Johannes Brahms.
A partir da sua estreia em Nova Iorque, em 1996, 
o percurso de Volodos viria a afirmá-lo entre os 
grandes pianistas do nosso tempo. Apresentou-se 
nos principais palcos da Europa, das Américas 
e da Ásia, em recital e em concerto, para 
além de prestigiados festivais como o Ruhr 
Klavierfestival, o Festival Beethoven de Bona, 
o Festival La Roque d’Antheron, ou o Festival 
de Salzburgo. Em 2014/15 foi artista residente 
do Konzerthaus de Berlim.
Pianista de espírito intimista, Arcadi Volodos 
é seletivo nas suas escolhas, nomeadamente nas 
suas apresentações em concerto. Colabora com 
maestros de renome internacional como L. Maazel, 
J. Levine, Z. Mehta, S. Ozawa, P. Järvi, R. Chailly, 
D. Gatti, V. Gergiev, Y. Temirkanov, ou 
C. Eschenbach. Tem vindo a apresentar-se 
também com regularidade nas temporadas 
de música da Fundação Gulbenkian, 
nomeadamente sob a direção do maestro 
Lawrence Foster, com o qual atuou no palco 
do Grande Auditório em 2011, 2012 e 2016.

Piano
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