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26 + 27 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

Solistas da Orquestra Gulbenkian

27 OUTUBRO 
SEXTA
21:30 — Grande Auditório
Entrada Livre

Maria Balbi Violino 
Maria José Laginha Violino
Bin Chao Viola
Levon Mouradian Violoncelo

Wolfgang Amadeus Mozart
Quarteto para Cordas n.º 15, em Ré menor, K. 421
 
Bedrich Smetana
Quarteto para Cordas n.º 1, em Mi menor, 
Da minha vida
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Duração total prevista: c. 1h 50 min.
Intervalo de 20 min.

* Estreia em Portugal

Orquestra Gulbenkian

Orquestra Gulbenkian
Lawrence Foster Maestro

Benjamin Grosvenor Piano

26 OUTUBRO 
QUINTA
21:00 — Grande Auditório

27 OUTUBRO 
SEXTA
19:00 — Grande Auditório

Igor Stravinsky
Canção fúnebre, op. 5 *

Edvard Grieg
Concerto para Piano e Orquestra, em Lá 
menor, op. 16

Allegro molto moderato
Adagio
Allegro moderato molto e marcato – Quasi presto – 
Andante maestoso 

intervalo

Nikolai Rimsky-Korsakov
Scheherazade, op. 35

O mar e o navio de Sinbad
A história do príncipe Kalender
O jovem príncipe e a jovem princesa
Festa em Bagdade – O mar – Naufrágio do navio nos 
rochedos encimados por um cavaleiro de bronze



04

Igor Stravinsky exerceu uma influência decisiva 
e indelével sobre a música do século XX, 
notabilizando-se com um percurso artístico 
marcado pela capacidade de reinvenção 
estilística. A Canção fúnebre, op. 5, foi composta 
em 1908 em memória do seu mentor e professor 
Rimsky-Korsakov, recentemente falecido. Está 
em causa um importante elo na sua produção de 
juventude – o próprio compositor a considerou a 
sua melhor obra até então, tendo sido composta 
ainda antes dos três célebres bailados que 
marcariam o lançamento da sua reputação 
internacional. Estilisticamente, é reveladora 
de uma forte influência de Rimsky-Korsakov e 
de Tchaikovsky, sobretudo, incluindo também 
imprevisíveis referências wagnerianas. 
Estreada em janeiro de 1909, a partitura original 
extraviou-se, até que recentemente, em 2015, a 
peça foi redescoberta no Conservatório de São 
Petersburgo. Desde a sua nova apresentação, 
em dezembro de 2016, sob a direção de Valery 
Gergiev, a obra tem sido interpretada um pouco 
por todo o mundo.
A Canção fúnebre foi concebida como se de 
uma lenta procissão se tratasse, na qual os 

vários instrumentos da orquestra passam 
sucessivamente diante do túmulo do seu mestre, 
depositando cada qual o seu tributo melódico, 
sobre os murmúrios das cordas que representam 
as vibrações das vozes graves de um coro russo. 
Um rumor no registo grave dá início à peça, 
movendo-se cromaticamente, e vagarosamente, 
em sentido ascendente e descendente. Em 
resposta a esses murmúrios, os sopros intervêm 
no registo agudo, criando uma atmosfera 
fantasmagórica, ao que se segue uma invocação 
pesarosa do trompete em surdina. Durante a 
lenta procissão que a obra representa, há lugar 
para as delicadas linhas melódicas das madeiras, 
para as confortadoras intervenções das cordas, 
bem como para os resplandecentes corais dos 
metais, assomando permanentemente nos 
vários naipes da orquestra o motivo murmurado 
no início. Trata-se de uma obra de grande 
poder expressivo, simultaneamente sombria 
e radiosa, que proporciona uma experiência 
auditiva surpreendente, sobretudo tendo em 
consideração os caminhos que o compositor 
haveria de trilhar nos anos subsequentes.

Igor Stravinsky
Oranienbaum, 17 de junho de 1882
Nova Iorque, 6 de abril de 1971
 
Canção fúnebre, op. 5 
composição: 1908
estreia: São Petersburgo, 17 de janeiro de 1909
duração: c. 12 min.
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Edvard Grieg alcançou uma posição de relevo 
entre os compositores escandinavos da sua 
geração, destacando-se como o principal 
impulsionador da música norueguesa no século 
XIX. Ativo sobretudo no domínio das canções 
e das miniaturas para piano, a sua ambição de 
conceber uma linguagem musical distintamente 
norueguesa levou-o ao desenvolvimento de um 
estilo composicional em que está patente uma 
orientação simultaneamente nacionalista e 
cosmopolita, uma vez que a sua forte inspiração 
no folclore norueguês é conciliada com as raízes 
da sua formação na tradição do romantismo 
germânico. O Concerto para Piano e Orquestra, 
em Lá menor, op. 16, foi composto em 1868 
e estreado no ano seguinte, em Copenhaga, 
mas seria entretanto sujeito a várias revisões 
pontuais, tendo a última e definitiva sido 
concluída poucas semanas antes da sua morte 
em 1907. Trata-se de uma obra em que está bem 
patente a influência estilística de Schumann 
– referência que aliás permeia toda a produção 
do compositor norueguês –, para além do 
interesse pela música norueguesa, não por meio 
de citações diretas do folclore, mas sim através 

do recurso a padrões melódicos e rítmicos 
característicos.
O primeiro andamento, concebido em 
forma sonata, abre com um gesto trágico 
e magnificente do solista que introduz a 
apresentação do tema principal, antes de um 
segundo tema que constitui um momento 
de intenso lirismo protagonizado pelos 
violoncelos. Segue-se um Adagio, em Ré bemol 
maior, uma espécie de noturno em que o 
ouvinte é embalado pelos expressivos solos 
das madeiras sobre as cordas em surdina, 
numa atmosfera intimista em que o piano, 
inicialmente com um papel decorativo, se 
envolve gradualmente na exposição do material 
temático. Por fim, o terceiro andamento abre 
com um tema vigoroso, inspirado no caráter 
de uma ágil dança do folclore nórdico, com 
o qual contrasta uma nova ideia melódica, 
enunciada pela flauta, que o piano acompanha 
com passagens de cariz improvisatório. A dança 
enérgica surge novamente e é construído um 
ponto culminante em que o tema lírico regressa 
numa versão mais dramática e majestosa, 
encerrando o concerto com brilhantismo.

Edvard Grieg
Bergen, 15 de junho de 1843
Bergen, 4 de setembro de 1907
 
Concerto para Piano e Orquestra, 
em Lá menor, op. 16
composição: 1868
estreia: Copenhaga, 3 de abril de 1869
duração: c. 30 min.
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Nikolai Rimsky-Korsakov assumiu um 
lugar destacado na história da música russa 
não só pelo contributo que forneceu ao 
desenvolvimento de uma tradição nacionalista, 
integrado no chamado “Grupo dos Cinco”, mas 
também pelo encorajamento que concedeu a 
várias gerações de jovens compositores. A suite 
sinfónica Scheherazade, op. 35, foi composta 
em 1888, inspirada em As mil e uma noites, um 
dos tesouros literários maiores da cultura 
islâmica. Apesar de mais tarde o compositor se 
ter afastado de leituras programáticas literais 
da obra, o programa apresentado aquando da 
estreia referia-se à história do sultão Schahriar, 
que, após condenar à morte todas as suas 
mulheres, convencido da sua infidelidade, é no 
entanto seduzido pela sultana Scheherazade, 
que o entretém com contos fascinantes durante 
mil e uma noites, acabando por ceder e repudiar 
completamente o seu juramento. Esta é uma 
obra plena de cores luxuriantes e efeitos 
instrumentais brilhantes, de linhas melódicas 
tocantes e com uma grande exuberância 
rítmica, que seria adaptada para bailado, 
em 1910, pelos Ballets Russes. O primeiro 
andamento inicia-se com uma introdução em 

que surge um tema de caráter sinistro, que 
representa o sultão com as suas malévolas 
intenções, bem como uma ideia melódica ao 
estilo de um arabesco num solo de violino, que 
representa a sedutora Scheherazade, após o que 
o tema inicial é trabalhado sobre uma figuração 
que sugere a ondulação marítima. Por sua vez, 
o segundo andamento retoma inicialmente o 
cativante solo de violino, que logo dá lugar a 
um curioso solo de fagote, como se um velho 
contador de histórias entrasse em cena, o qual 
é tomado sucessivamente pelo oboé, pelos 
violinos e pelas madeiras. Os desenvolvimentos 
imediatos são marcados por uma fanfarra 
bélica introduzida pelos metais. Já o terceiro 
andamento está concebido sobre uma afetuosa 
melodia exposta pelas cordas, sendo o breve 
ponto culminante construído com a reaparição 
do tema de Scheherazade. Por fim, o quarto 
andamento começa por explorar uma relação 
conflituosa entre os temas de Schahriar e de 
Scheherazade, através de um desenvolvimento 
tempestuoso, encerrando a história com uma 
coda tranquila que representa a vitória final da 
sedutora sultana.

notas de luís miguel santos

Nikolai Rimsky-Korsakov
Tikhvin, 18 de março de 1844
Lyubensk, 21 de junho de 1908
 
Scheherazade, op. 35 
composição: 1888
estreia: São Petersburgo, 28 de outubro de 1888
duração: c. 47 min.
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De ascendência romena, Lawrence Foster nasceu 
em 1941 em Los Angeles. É o Diretor Musical da 
Ópera de Marselha e da Orquestra Filarmónica 
de Marselha. É também Maestro Emérito da 
Orquestra Gulbenkian, da qual foi Maestro 
Titular entre 2002 e 2013. Além dos concertos 
regulares no Grande Auditório Gulbenkian, 
dirigiu a Orquestra Gulbenkian em várias 
digressões internacionais e em gravações para 
a editora Pentatone Classics. Anteriormente 
desempenhou idênticas funções nas Orquestras 
Sinfónicas de Barcelona, Jerusalém e Houston, 
na Filarmónica de Monte Carlo e na Orquestra 
de Câmara de Lausanne. Entre 2009 e 2012, foi 
Diretor Musical da Orquestra e Ópera Nacional 
de Montpellier. Foi também Diretor Musical do 
Festival de Aspen e Diretor Artístico do Festival 
Georges Enesco (1998-2001), tendo-se afirmado 
como um destacado divulgador e intérprete da 
música do compositor romeno. A sua última 
gravação dedicada a Enesco – uma orquestração 
do Octeto para Cordas – foi lançada na 
primavera de 2009. Em 2003 foi condecorado 
pelo Presidente da Roménia pelos serviços 

Lawrence
Foster

prestados à música romena. Lawrence Foster 
dirige regularmente nas grandes casas de ópera 
internacionais, incluindo a Ópera Estadual de 
Hamburgo, onde dirigiu produções de Pélléas et 
Mélisande, Der Freischütz, Carmen e A raposinha 
matreira. Em 2015 obteve igual sucesso na 
direção de produções de Rusalka, na Ópera de 
Monte Carlo, de O Navio Fantasma e Falstaff, em 
Marselha, e de La traviata, no Festival de Ópera 
de Savonlinna. Em junho de 2017 dirigiu Don 
Carlos, de Verdi, em Marselha. Recentemente, 
dirigiu outras aclamadas produções de ópera, 
bem como concertos sinfónicos em São 
Francisco, Copenhaga, Bruxelas, Frankfurt, 
Colónia, Budapeste, Lisboa, e Paris. Colabora 
também com orquestras juvenis, incluindo a 
Junge Deutsche Philharmonie, a Orquestra da 
Academia do Festival de Schleswig-Holstein 
e a Orquestra Juvenil Australiana. Em 2013 
recebeu o Orfée d’Or da Académie National du 
Disque Lyrique pela sua gravação de L’Etranger, 
de Vincent d’Indy, com a Ópera e Orquestra 
Nacional de Montpellier Languedoc Roussillon.

Maestro
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Reconhecido como um dos mais surpreendentes 
pianistas dos nossos dias, Benjamin Grosvenor é 
um músico virtuoso, mas igualmente poético e 
perspicaz. Estudou na Royal Academy of Music 
com Christopher Elton e Daniel-Ben Pienaar, 
tendo-se diplomado em 2012 com uma Queen’s 
Commendation for Excellence. Em 2004, aos onze 
anos de idade, venceu a final do concurso BBC 
Young Musician. Em 2011 apresentou-se com 
a Orquestra Sinfónica da BBC na Primeira 
Noite dos Proms. Desde então, tornou-se uma 
presença regular neste prestigiado evento. Em 
2015, na Última Noite dos Proms, interpretou 
o Concerto para Piano n.º 2 de Chostakovitch, 
com a Sinfónica da BBC e Marin Alsop. Em 
2016 foi anunciado como o primeiro pianista a 
receber o Ronnie and Lawrence Ackman Classical 
Piano Prize da Filarmónica de Nova Ioque. 
Regressará a Nova Iorque, em abril de 2018, 
para tocar o Concerto para Piano n.º 3 de 
Beethoven, sob a direção de Esa-Pekka Salonen. 
Internacionalmente, tem vindo a colaborar 
com outras grandes orquestras, incluindo 
a Filarmónica de Londres, a Orquestra do 

Benjamin 
Grosvenor

Gewandhaus de Leipzig, ou as Sinfónicas de 
Tóquio, São Francisco, Houston, Melbourne e 
Montreal, em prestigiadas salas como Royal 
Festival Hall, Barbican Centre, Konzerthaus 
de Viena, ou Carnegie Hall. Em março de 
2016 estreou-se no palco do Grande Auditório 
Gulbenkian, em recital. Apresenta-se também 
regularmente em recital ou em contexto de 
música de câmara, tendo colaborado com os 
quartetos Escher, Elias e Takács.
Benjamin Grosvenor grava para a Decca Classics 
desde 2011, tendo-se tornado o mais jovem 
músico britânico a assinar um contrato com esta 
editora. Ao longo da sua fulgurante carreira, 
recebeu os prémios Gramophone “Jovem Artista 
do Ano” e “Prémio Instrumental”, um prémio 
Classic Brits Critics e um prémio UK Critics 
Circle for Exceptional Young Talent. Em 2015, o 
seu CD Dances recebeu o Prémio para Música 
Instrumental da BBC Music Magazine e em 2016 
o CD Homages (Bach-Busoni, Franck, Liszt) foi 
distinguido com um Diapason d’Or. Desde 2013, 
Benjamin Grosvenor tem o apoio do grupo 
bancário suíço EFG International.

Piano
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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 
franco-suíço Lorenzo Viotti assumirá as funções 
de maestro titular da Orquestra Gulbenkian.

Orquestra 
Gulbenkian
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primeiros violinos
Francisco Lima Santos 
Concertino Principal
Josefine Dalsgaard 
1º Concertino Auxiliar
Bin Chao 2º Concertino Auxiliar
António José Miranda
António Veiga Lopes
Pedro Pacheco
Alla Javoronkova
David Wahnon
Ana Beatriz Manzanilla
Elena Ryabova
Maria Balbi
Otto Pereira
Silvia Martins *

Tomás Costa *

Catarina Silva Bastos  *

Teresa Pinheiro  *

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
Félix Duarte *

Miguel Simões *

Mafalda Rodrigues *

Catarina Barreiros *

violas
Samuel Barsegian 1º Solista
Lu Zheng 1º Solista
Isabel Pimentel 2º Solista
André Cameron
Patrick Eisinger
Leonor Braga Santos
Christopher Hooley
Maia Kouznetsova
Nuno Soares *

Antico Chiara *

Micaela Miranda *

Orquestra Gulbenkian

Lawrence Foster  Maestro Emérito
Claudio Scimone  Maestro Honorário

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

Jaime Polo *

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

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
Sara Dias 2º Solista *

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
Roberto Erculani 2º Solista *

trompas
Gabriele Amarù 1º Solista
Kenneth Best 1º Solista
Eric Murphy 2º Solista
Darcy Edmundson-Andrade 2º Solista

trompetes
Stephen Mason 2º 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
Miguel Alves 1º Solista *

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista
Richard Buckley 2º Solista *

percussão
Abel Cardoso 2º Solista 

Duarte Santos 2º Solista *

André Castro 2º Solista *

Sandra Perez 2º Solista *

Vítor Castro 2º Solista *

Rodrigo Azevedo 2º Solista *

harpa
Carolina Coimbra 1º Solista *

Salomé Santos 2º Solista *

* instrumentista convidado

coordenação
António Lopes Gonçalves

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



GULBENKIAN.PT
mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

3 Novembro

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza

Alina 
Ibragimova
Il pomo d’oro
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mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

9 + 10 Novembro

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza

Coro e Orquestra 
Gulbenkian

Ton Koopman
J. S. Bach
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gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

16 + 17 Novembro

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza

O Pássaro
de Fogo

Coro e Orquestra 
Gulbenkian



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.
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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.

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.
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