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

Grandes Intérpretes 19 MARÇO 
SEGUNDA
21:00 — Grande Auditório

Johann Sebastian Bach
Concerto em Ré maior, BWV 1054
[Allegro]
Adagio e piano sempre
Allegro
 
Concerto em Fá menor, BWV 1056
Allegro moderato
Largo
Presto
 
Concerto em Sol menor, BWV 1058
Allegro
Andante
Allegro assai
 
Concerto em Mi maior, BWV 1053
Allegro
Siciliano
Allegro
 
intervalo

 Johann Sebastian Bach 
Concerto em Lá maior, BWV 1055
Allegro
Larghetto
Allegro ma non tanto

Concerto em Ré menor, BWV 1052
Allegro
Adagio
Allegro

Cappella Andrea Barca
Sir András Schiff Piano / Direção
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Reunidos em autógrafo datado dos finais da 
década de 1730, os concertos para cravo de 
Johann Sebastian Bach permanecem hoje em dia 
um núcleo menos conhecido e até enigmático da 
produção concertante do compositor, dado que 
nada se sabe acerca das condicionantes artísticas 
e/ou funcionais que estiveram na origem de 
tão avultado número de “joias” barrocas. Para 
além do ensejo de experimentar os idiomas 
italianos, na génese de várias transcrições 
para tecla, é bastante verosímil que Bach 
tenha concebido estas obras em função dos 
concertos públicos promovidos pelo Collegium 
Musicum, instituição fundada em 1702 por 
Georg Philipp Telemann (1681-1767), com o 
objetivo de promover e divulgar a música dos 
jovens compositores germânicos, sobretudo 
instrumental. Tal hipótese é reforçada pelo facto 
de todos os concertos derivarem de partituras 
anteriores, o que, à partida, exigiria muito 
menos tempo para suprir o fim em vista.
É o caso do Concerto em Ré maior, BWV 1054, 
fruto da transcrição do Concerto para Violino, 
BWV 1042, página bem conhecida da literatura 
concertante barroca. No primeiro andamento 
da transcrição, sem indicação de tempo, o 
compositor deixa entrever, a início, a vocação 
essencialmente melódica do solista originário, 
mas depressa inflete nos meandros incisivos e 

contrapontísticos do novo meio instrumental. 
Após um evocador Adagio, no qual prepondera 
o cravo, tem lugar um enérgico Allegro, baseado 
nos princípios contrastantes da forma ritornello, 
de cunho italiano.
Por sua vez, o Concerto em Fá menor, BWV 1056 
ter-se-á destinado, na sua génese, ao violino ou 
ao oboé, mas a versão original não subsistiu. 
Na transcrição para cravo, o compositor 
manteve os princípios de oposição concertante 
entre solista e grupo de cordas, enfatizando, 
no Allegro de partida, o tom grave do ritornello 
orquestral, na tonalidade sombria de Fá menor. 
Da versão original do concerto, Bach extraiu 
o segundo andamento, Largo, para servir de 
Sinfonia inicial à Cantata Ich steh mit einem Fuß 
im Grabe, BWV 156 (1729). Já o andamento final, 
Presto, recupera a veia propulsora do primeiro 
andamento, deixando maior abertura para a 
demonstração das possibilidades virtuosísticas 
de um instrumento que estava, sem dúvida, 
entre os mais populares do tempo de Bach.
Sucedendo ao Concerto em Fá maior, BWV 
1057, o qual constitui transcrição do Concerto 
Brandeburguês n.º 4, em Sol maior, BWV 1049, 
o Concerto em Sol menor, BWV 1058 tomou 
como ponto de partida outra obra preexistente, 
o Concerto para Violino em Lá menor, BWV 
1041. A obra principia com um Allegro vivo que 

Johann Sebastian Bach
Eisenach, 21 de março de 1685
Leipzig, 28 de julho de 1750
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Concertos para Cravo, Cordas e Baixo 
contínuo, BWV 1052-1056/8
composição: c. 1738-39
duração: c. 1h 40 min. (1ª parte: c. 1h) 



mantém, na génese da transcrição, a mesma 
alternância regular entre ritornellos entoados 
pelo tutti orquestral e pontes de transição, nas 
quais sobressaem as qualidades melódicas e 
harmónicas do solista. Marcado pelo lirismo, 
o andamento intermédio, Andante, na tonalidade 
paralela de Dó maior, reserva às cordas um 
papel de mero suporte harmónico e rítmico, 
indispensável, não obstante, à manutenção do 
pathos solene que lhe é característico. O cravo 
herdou o essencial do discurso violinístico, 
inclusive as longas sequências de expressivas 
tercinas. O andamento final, Allegro assai, 
regressa ao jogo de oposições entre ritornellos 
e pontes, assente numa teia rítmica inspirada 
pela variante italiana da Giga, a dança que 
habitualmente encerrava a suite instrumental 
barroca.
Também o Concerto em Mi maior, BWV 
1053 foi decalcado de um concerto para 
instrumento melódico da família das madeiras, 
provavelmente o oboé. Tal como no primeiro 
Concerto, Bach reutilizou os dois andamentos 
iniciais na cantata Gott soll allein mein Herze 
haben, BWV 169 (1726), apresentando o terceiro 
andamento como Sinfonia de abertura da 
Cantata Ich geh’ und suche mit Verlangen, BWV 
49 (1726). Do ponto de vista formal, este é 
o exemplo mais elaborado de toda a série, 

chegando a prefigurar os recantos sinuosos 
da forma de sonata clássica.
Baseado num concerto para oboé de amor de 
que se perdeu o rasto, o Concerto em Lá maior, 
BWV 1055, desvela, nos seus andamentos 
extremos, Allegro e Allegro ma non tanto, 
respetivamente, o molde vivo e alegre da 
música italiana, com ecos inequívocos de 
Vivaldi, o mestre veneziano conhecido como 
“Il Prete Rosso”, por quem Bach nutria grande 
admiração. Como seria de esperar, o Larghetto 
inflete numa dimensão mais expressiva, decerto 
relacionada com as singularidades tímbricas do 
solista originário.
Já o Concerto em Ré menor, BWV 1052, foi 
fruto da transcrição e adaptação de um concerto 
preexistente para violino e orquestra. Numa fase 
de adaptação às rotinas religiosas e criativas da 
Igreja de São Tomé de Leipzig, a qual precedeu 
a transcrição para cravo, Bach deu provas, uma 
vez mais, da versatilidade com que encarava 
os processos criativos, vindo a integrar os dois 
primeiros andamentos da partitura original 
na Cantata pascal Wir müssen durch viel Trübsal, 
BWV 146 (c.1726-1728), enquanto que o último 
andamento foi incorporado numa outra Cantata 
coeva, Ich habe meine Zuversicht, BWV 188 (c.1728).
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Sir András Schiff nasceu em Budapeste em 
1953 e começou a tocar piano aos cinco anos 
de idade com Elisabeth Vadász. Prosseguiu os 
seus estudos na Academia Ferenc Liszt, com Pál 
Kadosa, György Kurtág e Ferenc Rados, e depois 
em Londres, com George Malcolm.
Sir András Schiff tem dedicado uma parte 
importante da sua atividade artística aos ciclos 
de recitais em torno das obras para piano de 
J. S. Bach, J. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Chopin, Schumann e Bartók. Interpretou a 
integral das 32 Sonatas para Piano de Beethoven 
em vinte cidades, incluindo uma gravação ao 
vivo no Tonhalle de Zurique. Apresentou-se 
com muitas das grandes orquestras e maestros 
de renome nos principais palcos internacionais, 
tendo atuado também, com regularidade, na 
Fundação Calouste Gulbenkian, em concerto 
e em recital. Na atualidade, apresenta-se 
sobretudo na dupla função de maestro e solista. 
Entre 1989 e 1998, foi Diretor Artístico do 
Musiktage Mondsee, um festival de música de 
câmara que se realiza perto de Salzburgo. Em 
1995 fundou, com Heinz Holliger, os Ittinger 
Pfingstkonzerte, em Kartause Ittingen, na Suíça. 
Em 1998 iniciou um ciclo similar, intitulado 

Sir András
Schiff

Omaggio a Palladio, no Teatro Olímpico de 
Vicenza. Em 1999 fundou a sua própria 
orquestra, a Cappella Andrea Barca, constituída 
por solistas e músicos de câmara.
Membro Honorário da Casa Beethoven, em 
Bona, pelo seu trabalho em torno das obras do 
compositor alemão, Sir András Schiff recebeu a 
Medalha do Wigmore Hall em 2008 e o Prémio 
Schumann da cidade de Zwickau em 2011. 
Em 2012 foi nomeado Membro Honorário do 
Konzerthaus de Viena e recebeu a Medalha de 
Ouro Mozart do Mozarteum de Salzburgo. Em 
2013 foi-lhe atribuída a Medalha de Ouro da 
Royal Philharmonic Society e, em 2014, um 
doutoramento honorário pela Universidade de 
Leeds e o título honorífico Knight Bachelor nas 
Queen’s Birthday Honours. Em 2015 recebeu o 
International Classical Music Award na categoria 
de “Gravação Instrumental a Solo do Ano” pelo 
disco (ECM Records) dedicado às últimas obras 
para piano de Schubert, tocadas num pianoforte 
vienense de 1820 construído por Franz 
Broadmann. Em 2012 fora-lhe já atribuído este 
prémio pela gravação do disco Geistervariationen, 
preenchido com obras de Robert Schumann.

Piano / Direção



Na sua maioria, os músicos da Cappella Andrea 
Barca são solistas e músicos de câmara, não estando 
vinculados a uma orquestra de forma permanente. 
Foram selecionados por Sir András Schiff para 
interpretarem os Concertos para Piano de Mozart, 
em Salzburgo, entre 1999 e 2005. Desde então, 
a Cappella Andrea Barca tem sido convidada 
regularmente pelo Festival Mozart de Salzburgo. 
Para além das apresentações na Europa, destacam-se 
as digressões nos Estados Unidos da América, para 
concertos no Carnegie Hall e no Avery Fisher Hall, 
em Nova Iorque, e no Kennedy Center, em 
Washington. A Cappella Andrea Barca 
apresentou-se também no Festival Beethoven de 
Bona, no Festival de Lucerna, no Festival das Artes 
de Weimar, bem como na Fundação Gulbenkian.
“Andrea Barca” é uma tradução direta para italiano 
do nome de Sir András Schiff, sendo que, tanto 
“Barca” como “Schiff” significam “barco”. 
No entanto, o pianista criou uma bem-humorada 
biografia de um hipotético personagem ficcionado: 
“Da vida de Andrea Barca sabemos muito pouco, 
apesar dos esforços diligentes da musicologia 
moderna. Filho de camponeses (contadini) nasceu 
– presumivelmente – em Marignolle, Florença, 
entre 1730 e 1735. Conheceu W. A. Mozart em 
1770 num concerto privado dado pelo compositor 

no dia 2 de abril na Villa Poggio Imperiale, perto 
de Florença. A partir daquele dia, decidiu dedicar 
a sua vida à interpretação das obras para piano 
de Mozart. O seu entusiasmo levou-o a Salzburgo, 
onde teve grande sucesso. Regressou mais tarde 
a Florença, onde trabalhou como compositor 
e pianista.  Das suas numerosas composições 
destaca-se a obra-prima La ribollita bruciata, uma 
ópera (dramma giocoso) em dois atos que pode 
ser considerada como o ponto culminante da 
história da música toscana. Não se sabe quando 
e onde morreu, permanecendo um misterioso 
enigma da história da música.”
A orientação artística de Sir András Schiff e da 
Cappella Andrea Barca tem sido a de valorizar a 
interpretação de cada obra, seja em contexto de 
formação de câmara, seja em pequenos grupos 
de solistas: “O meu objetivo, como diretor, é o 
de promover a música de câmara tradicional; a 
Cappella é, portanto, um conjunto de músicos de 
câmara que são, antes de tudo, excelentes solistas 
neste contexto.”. Para além disso, Sir András Schiff 
considera a componente humana como 
igualmente importante: “Aqui não há lugar para 
os egocentrismos. A força do conjunto é baseada 
na simpatia mútua, na compreensão e na partilha 
dos mesmos ideais, estéticos, musicais e pessoais.”.

Cappella 
Andrea Barca
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violinos i
Erich Höbarth
Yuuko Shiokawa
Georg Egger
Alison Bury
Erika Tóth
Jiri Panocha

violinos ii
Ulrike-Anima Mathé
Zoltán Tuska
Susanne Mathé
Albor Rosenfeld
Regina Florey
Pavel Zejfart

violas
Hariolf Schlichtig
Anita Mitterer
Annette Isserlis
Miroslav Sehnoutka

violoncelos
Christoph Richter
Xenia Jankovic

contrabaixos 
Christian Sutter
Brita Bürgschwendtner

Cappella Andrea Barca

Sir András Schiff Piano e Direção
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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
500 exemplares

preço
2€

Lisboa, Março 2018
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