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mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

mecenas
música e natureza

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

Solistas da Orquestra 
Gulbenkian

26 JANEIRO 
SEXTA
21:30 — Grande Auditório
Entrada Livre

Esther Georgie Clarinete
Ricardo Ramos Fagote
Gabriele Amarù Trompa
Elena Ryabova Violino
Lu Zheng Viola
Varoujan Bartikian Violoncelo
Manuel Rego Contrabaixo

Adolphe Blanc
Septeto em Mi maior, op. 40
 
Ludwig van Beethoven
Septeto em Mi bemol maior, op. 20
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Duração total prevista: c. 1h 50 min.
Intervalo de 20 min.

Estes concertos são gravados pela RTP – Antena 2.  

Orquestra Gulbenkian 25 JANEIRO 
QUINTA
21:00 — Grande Auditório

26 JANEIRO 
SEXTA
19:00 — Grande Auditório

Sergei Prokofiev 
Concerto para Piano e Orquestra n.º 5, 
em Sol maior, op. 55

Allegro con brio
Moderato ben accentuato
Toccata: Allegro con fuoco
Larghetto
Vivo

intervalo

Sergei Rachmaninov 
Sinfonia n.º 2, em Mi menor, op. 27

Largo – Allegro moderato
Allegro molto
Adagio
Allegro vivace

Orquestra Gulbenkian  

Lionel Bringuier Maestro 

Yuja Wang Piano
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A par com os seus compatriotas Sergei 
Rachmaninov e Igor Stravinsky, Sergei Prokofiev 
liderou a transição estética e estilística da 
música russa desde o pós-romantismo à 
primeira metade do século XX. Neste paulatino 
e complexo processo, sobretudo para os 
artistas que enfrentavam as condicionantes 
impostas por regimes totalitários, como foi 
o caso, estiveram em primeiro plano alguns 
dos géneros musicais mais característicos da 
tradição erudita, como a ópera, a sinfonia e o 
concerto para piano. A este último domínio, 
Prokofiev legou cinco partituras de grande 
envergadura, compostas entre os seus anos 
de formação no Conservatório de Moscovo 
até ao início da década de 1930, altura em 
que o compositor e pianista deslumbrava os 
grandes auditórios europeus com o fulgor da 
sua musicalidade e do seu virtuosismo. Através 
deste imponente corpus de obras, Prokofiev 
assegurou o prolongamento pelo século XX de 
uma tradição genuinamente russa, na esteira de 
vultos cimeiros como Piotr Ilitch Tchaikovsky, 
Anton Rubinstein e Sergei Rachmaninov.
O Concerto para Piano n.º 5, op. 55, foi estreado 
pelo próprio Prokofiev, ao piano, sob a direção 

de Wilhelm Furtwängler. A sua composição 
constituiu, em grande medida, uma reação 
enérgica e pela positiva às circunstâncias 
desanimadoras que envolveram a receção do 
anterior Concerto para Piano n.º 4, op. 53, Para 
a mão esquerda. Tal como o Concerto homónimo 
de Ravel, esta última obra foi dedicada ao 
pianista austríaco Paul Wittgenstein, o qual 
viu amputado o seu braço direito na Grande 
Guerra de 1914-1918. As primeiras impressões 
de Wittgenstein sobre a partitura não foram, 
de resto, animadoras, dado que a considerou 
globalmente “inconsistente” e indigna da sua 
interpretação. Afastando-se dos cânones formais 
habitualmente seguidos no género, Prokofiev 
estruturou o Concerto para Piano n.º 5 em torno 
de cinco andamentos. A par com instâncias 
de profundo lirismo melódico, especialmente 
enraizadas no Larghetto, a obra cultiva uma 
complexa estratificação orquestral de componentes 
rítmicos, harmónicos e de agógica, espelhando, 
em simultâneo, variados recursos do piano 
e mostrando, de forma vincada, o nível de 
maturidade a que a produção concertante de 
Prokofiev chegara neste momento da sua vida.

Sergei Prokofiev
Sontsovka, 23 de abril de 1891
Moscovo, 5 de março de 1953
 
Concerto para Piano e Orquestra n.º 5, 
em Sol maior, op. 55
composição: 1932
estreia: Berlim, 31 de outubro de 1932
duração: c. 25 min.

se
rg

ei
 p

ro
ko

fi
ev

 ©
 d

r



Semyonovo, 1 de abril de 1873
Beverly Hills, 28 de março de 1943
 
Sinfonia n.º 2, em Mi menor, op. 27 
composição: 1906-1907
estreia: São Petersburgo, 8 de fevereiro de 1908
duração: c. 55 min.
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Numa linha que deu continuidade ao legado 
homólogo de Alexander Borodin e Piotr Ilitch 
Tchaikovsky, as três sinfonias de Sergei 
Rachmaninov representam um ponto alto de 
expressão orquestral da escola russa. A Sinfonia 
n.º 2, op. 27, foi composta durante o primeiro 
período criativo do músico, muito antes de ter 
emigrado para os Estados Unidos da América. 
A obra foi elaborada entre 1906 e 1907, fase 
muito prolífera que deu origem a outras partituras 
de grande envergadura, tais como o poema 
sinfónico A Ilha dos Mortos, op. 29, e o Concerto 
para Piano n.º 3, op. 30. Prosseguindo uma 
estratégia de alargamento do idioma orquestral, 
Rachmaninov concebeu os quatro andamentos 
constituintes como se de uma narrativa de 
sons se tratasse, ambicionando a alternância 
constante de patamares emocionais, também 
característica dos concertos para piano e orquestra.
O primeiro andamento principia em ambiente 
sereno, dominado por motivos de grande enlevo. 
Aos poucos vai-se pronunciando o lirismo 
exacerbado pelo qual o compositor ficou bem 
conhecido, muito por via, diga-se de passagem, 
de engenhosas – e variadas – harmonizações 

que transfiguram e amplificam, por completo, 
células melódicas de partida, bastante simples 
na sua essência. O segundo andamento 
destaca-se pela sua vivacidade, assegurada no 
início pelo tema voluntarista da trompa, sobre 
teia ritmada das cordas. Na secção central, 
Rachmaninov ensaia o princípio do perpetuum 
mobile, a partir de uma textura fugada que 
envolve primeiramente as cordas e, logo depois, 
o restante dispositivo orquestral. Para o terceiro 
andamento, Rachmaninov reservou dois temas 
de beleza elegíaca, o primeiro entoado pelas 
cordas e o segundo pelo clarinete, qual cantilena 
de ecos bucólicos que perpassa espaço e tempo, 
com o fim de apaziguar os espíritos e de lhes 
revelar o caminho da beleza e da paz. Da parte 
central, desprendem-se interrogações inquietas 
nos sopros, às quais respondem as cordas, 
que acabarão por tomar as rédeas do discurso 
musical. O andamento final retoma o veio 
enérgico do segundo, infletindo entretanto num 
tom marcial que impele os diferentes naipes 
através de uma demanda aventureira, plena de 
contrastes emocionais e de reminiscências da 
cultura natal do compositor.

notas de rui cabral lopes

Sergei Rachmaninov
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Lionel 
Bringuier
Maestro

O maestro francês Lionel Bringuier nasceu 
em Nice. Estudou violoncelo com Philippe 
Muller e direção de orquestra com Zsolt 
Nagy no Conservatório Nacional Superior de 
Música de Paris, pelo qual se diplomou com 
distinção. Trabalhou também com os maestros 
Peter Eötvös e Janos Fürst. Em 2005 venceu o 
Concurso para Jovens Maestros de Besançon, 
tendo-lhe sido também atribuído o Prémio 
do Público. Desde então, dirigiu muitas das 
principais orquestras mundiais, bem como 
solistas de primeiro plano internacional. Dirigiu 
pela primeira vez a Orquestra Gulbenkian em 
2008, tendo regressado com regularidade ao 
palco do Grande Auditório desde então.
Lionel Bringuier é Maestro Principal e Diretor 
Musical da Orquestra do Tonhalle de Zurique 
desde 2012, funções que assumiu depois de 
um período de três anos como Diretor Musical 
da Orquestra Sinfónica de Castela e Leão. 
É também Maestro Residente da Orquestra 
Filarmónica de Los Angeles, cargo para o 
qual foi nomeado em 2011 pelo atual Diretor 
Musical, o maestro Gustavo Dudamel. Ao longo 
da temporada 2017/18, é Artista Associado da 

Orquestra Nacional de Lyon. Adicionalmente, a 
temporada inclui a sua estreia com a Sinfónica 
de Chicago e no Festival de Ravinia, bem como 
atuações com a Orquestra do Gewandhaus 
de Leipzig, a Filarmónica da Radio France, a 
Sinfónica de Montreal, a Sinfónica da Rádio 
Sueca, a Sinfónica da Rádio Finlandesa, a 
Sinfónica de Gotemburgo, a Sinfónica de Castela 
e Leão e a Filarmónica da Malásia, entre outras 
orquestras.
Lionel Bringuier dirigiu várias estreias de obras 
contemporâneas, incluindo o Concerto para Corne 
Inglês e Orquestra de Bernard Rands, Karawane 
de Esa-Pekka Salonen, e a estreia suíça de Trans 
de Kaija Saariaho. A sua discografia inclui 
duas compilações da música de M. Ravel, para a 
Deutsche Grammophon. No domínio da ópera, 
dirigiu Carmen de Bizet, em Valladolid (com 
Magdalena Kožená) e na Ópera Real da Suécia 
(com Katarina Dalayman), além de Werther de 
Massenet, no Teatro alla Scala de Milão.
Lionel Bringuier foi condecorado em França 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite e recebeu 
as Medalhas de Ouro do Município de Nice e da 
Academia Príncipe Rainier III do Mónaco.
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Wang
Piano
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A pianista chinesa Yuja Wang combina 
espontaneidade e imaginação com uma disciplina 
e precisão que são próprias da maturidade 
artística. É elogiada também pelo seu apuro 
técnico, dominando com autoridade as exigências 
de um extenso e diversificado repertório. 
Estudou no Conservatório Central de Música 
de Pequim e, em 1999, viajou para o Canadá para 
participar no programa sazonal Morningside 
Music, no Mount Royal College, em Calgary. 
Viria então a tornar-se na mais jovem aluna 
da história desta instituição. Depois de vencer o 
Festival de Música de Aspen, em 2002, ingressou 
no Curtis Institute of Music, em Filadélfia, onde 
foi aluna de Gary Graffman. Em 2007, a estreia 
de Yuja Wang com a Orquestra Sinfónica de 
Boston, em substituição de Martha Argerich, 
despertou a atenção internacional, impulsionando 
uma carreira que conheceu uma rápida 
evolução. Sucederam-se os convites para atuar 
com muitas das mais prestigiadas orquestras 
norte-americanas e europeias, bem como em 
Israel, na China, no Japão e na Austrália, sob a 
direção de maestros de renome como C. Abbado, 
D. Barenboim, G. Dudamel, V. Gergiev, M. Tilson 
Thomas, A. Pappano, C. Dutoit, ou Z. Metha. 
Estreou-se no Grande Auditório Gulbenkian em 

novembro de 2007, sob a direção de Lawrence 
Foster, tendo na altura substituído Evgeny 
Kissin à última hora. Regressou em 2010 para 
atuar em recital a solo e com a Orquestra 
Gulbenkian, e em abril 2017 de novo em recital.
Para além das atuações em concerto, Yuja Wang 
apresenta-se com frequência em recital e em 
contexto de música de câmara. No final de 2017, 
realizou, com o violinista Leonidas Kavakos, 
uma digressão europeia. Para a primavera de 
2018 está agendada uma vasta digressão de recitais 
que incluem várias estreias em palcos na Europa 
e nos Estados Unidos da América.
Yuja Wang grava em exclusivo para Deutsche 
Grammophon desde 2009. O seu álbum de 
estreia, Sonatas & Etudes, valeu-lhe a indicação 
da revista Gramphone como “Jovem Artista do 
Ano”. Em 2011, a gravação do 2.º Concerto para 
Piano e da Rapsódia sobre um tema de Paganini, 
de Rachmaninov, com C. Abbado e a Mahler 
Chamber Orchestra, foi nomeada para um 
Grammy. Nos últimos anos, tem continuado a 
gravar com regularidade um variado repertório, 
que inclui obras de Bach, Chopin, Albéniz, 
Saint-Saëns, Scriabin, ou Prokofiev, entre outros 
compositores.



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
Josefine Dalsgaard 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 *

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 *

Catarina Silva Bastos *

Félix Duarte *

Miguel Simões *

Mafalda Rodrigues *

violas
Samuel Barsegian 1º Solista
Lu Zheng 1º Solista
Isabel Pimentel 2º Solista
Patrick Eisinger
Leonor Braga Santos
Christopher Hooley
Maia Kouznetsova
Teresa Fleming *

Nuno Soares *

Chiara Antico *

Orquestra Gulbenkian

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

Fernando Costa *

Ana Carolina Ferreira *

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
Eric Murphy 2º Solista
Darcy Edmundson-Andrade 
2º Solista
Alexandre Pereira 2º Solista *

trompetes
João Pinho Moreira 1º Solista *

Paulo Carmo 1º Solista Auxiliar *

David Burt 2º Solista

trombones
Rui Fernandes 2º Solista
Pedro Canhoto 2º Solista
André Melo 2º Solista *

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista
Elmano Pereira 1º Solista *

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista

percussão
Abel Cardoso 2º Solista
José Vitorino 2º Solista *

Rodrigo Azevedo 2º Solista *

Renato Peneda 2º Solista *

* Instrumentista convidado

coordenação
António Lopes Gonçalves

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

7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80<< <<

BANCO 5

BANCO 6

BANCO 7

BANCO 2

BANCO 3

BANCO 4



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



GULBENKIAN.PT

FUNDAÇÃO  
CALOUSTE GULBENKIAN


