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Duração total prevista: c. 2h 15min.
Intervalo de 20 min.

Ciclo de Piano

András Schiff Piano

2 DEZEMBRO
SÁBADO
19:00 — Grande Auditório

Felix Mendelssohn Bartholdy
Fantasia em Fá sustenido menor, op. 28

Con moto agitato – Andante
Allegro con moto
Presto

Ludwig van Beethoven
Sonata para Piano n.º 24, em Fá sustenido 
maior, op. 78

Adagio cantabile – Allegro ma non tropo
Allegro vivace

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

Johannes Brahms
Fantasias, op. 116

Capriccio: Presto energico
Intermezzo: Andante
Capriccio: Allegro apassionato
Intermezzo: Adagio
Intermezzo: Andante con grazia ed intimissimo 
    sentimento
Intermezzo: Andantino teneramente
Capriccio: Allegro agitato

Johann Sebastian Bach
Suite inglesa n.º 6, em Ré menor, BWV 811

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande – Double
Gavotte I
Gavotte II
Gigue
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Compositor determinante para o devir do 
Romantismo germânico, Felix Mendelssohn 
legou uma produção musical extensa e 
diversificada, da qual sobressaem as partituras 
de cena, as sinfonias, os concertos e as peças 
de câmara. Muitas vezes ofuscada pela 
celebridade de Sonho de uma Noite de Verão, ou 
da Sinfonia Italiana, a produção para piano solo 
de Mendelssohn deteve igualmente um papel 
de relevo no fluxo inesgotável do pianismo 
germânico, ao lado de vultos como Robert 
Schumann (1810-1856), Christian Ludwig 
Schuncke (1810-1834), Clara Schumann (1819-
1896) e Theodor Kirchner (1823-1903). A 
extrema sensibilidade do músico parece ter-se 
projetado com particular intensidade nesta esfera 
concreta da sua vida criativa, denotando um 
conhecimento indiscutível da tradição para tecla 
germânica e alargando o horizonte de uma escola 
de virtuosismo que se pode considerar nacional. 
Concluída, na sua versão definitiva, a 29 de 
janeiro de 1833, a Fantasia em Fá sustenido 
menor, op. 28, conheceu uma versão 

preliminar, esboçada no rescaldo da viagem que 
Mendelssohn realizou à Escócia em 1829, viagem 
essa que inspirou duas conhecidas obras do seu 
catálogo orquestral: a Abertura As Hébridas e a 
Sinfonia Escocesa, em Lá menor, op. 56.
Dominado por longa e elaborada teia de harpejos, 
o primeiro andamento da Fantasia op. 28, 
Con moto agitato, cultiva um pathos intenso 
e misterioso, tipicamente romântico e até 
reminiscente da gloriosa Sonata op. 27 n.º 2, 
Ao luar, de Ludwig van Beethoven (1770-1827). 
Curiosamente, Mendelssohn distancia-se 
por completo desta atmosfera no segundo 
andamento, Allegro con moto, durante o qual 
prevalece uma verve espontânea e palpitante, 
evocadora da vida quotidiana nas suas rotinas 
habituais. Outra dimensão, mais virtuosística, 
sobressai no andamento final, Presto, pondo em 
relevo as excecionais qualidades de Mendelssohn 
como pianista admirado pelos seus pares, entre os 
quais Clara Schumann e Ignaz Moscheles (1794-
1870), a quem a partitura foi dedicada.

Felix Mendelssohn Bartholdy
Hamburgo, 3 de fevereiro de 1809
Leipzig, 4 de novembro de 1847
 
Fantasia em Fá sustenido menor, op. 28 
composição: 1833
duração: c. 14 min.
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Composta cerca de cinco anos volvidos sobre 
a famosa Sonata n.º 23, op. 57, Appassionata, 
durante o mês de maio de 1809, a Sonata para 
Piano n.º 24, op. 78, retomou o veio de inspiração 
intimista que marcara a obra anterior, na fase 
intermédia do percurso criativo de Beethoven. 
Ficaram indícios do especial afeto que o músico 
nutria por esta obra não convencional, com 
apenas dois andamentos, dedicada à condessa 
Therese von Brunsvik (1775-1861), figura 
destacada da nobreza húngara.
Com efeito, a ausência de um andamento central 
lento parece ter impelido o sentido poético do 
compositor, que se viu, deste modo, objeto de 
ampliação progressiva, do princípio ao fim da 
obra. A preludiar o Allegro ma non troppo figura 
um breve, mas evocativo, Adagio cantabile, o 
qual levou o maestro e pianista Hans von Bülow 
a exclamar: “Beethoven tornar-se-ia imortal 
mesmo que tivesse composto apenas estes quatro 
compassos!”. Ao mesmo tempo que estabelece a 
tonalidade de Fá sustenido maior, o Adagio parece 
desenhar, com efeito, uma dedicatória pejada de 
afetos e admiração. O tema principal do Allegro 

emerge logo de seguida, sereno e resplandecente, 
sobre um acompanhamento simples. Depressa a 
textura ganha contornos mais contrapontísticos, 
sendo diversas as interações motívicas que se 
produzem entre a mão direita e a mão esquerda. 
O desenvolvimento recai sobre o tema de 
partida, expandindo as suas potencialidades 
expressivas e projetando-as sobre patamares 
tonais bastante diferenciados entre si, por recurso 
a modulações constantes. Quer a exposição, quer 
o desenvolvimento são repetidos na íntegra. 
O andamento encerra com a recapitulação 
condensada do material inicial. Partindo da 
tonalidade-base de Fá sustenido maior, o segundo 
andamento, Allegro vivace, impõe uma cadência 
viva e extrovertida, cedendo espaço à proficiência 
técnica do intérprete e aludindo, implicitamente, 
ao nível de exigência imposto na aprendizagem 
do instrumento de tecla. Em lugar de repousar no 
fluxo contínuo de semicolcheias, como acontece 
no andamento anterior, a textura predominante 
desenvolve-se aqui a partir da repetição de breves 
motivos, um pouco à imagem de certas texturas 
dos compositores barrocos.

Ludwig van Beethoven
Bona, 17 de dezembro de 1770
Viena, 26 de março de 1827
 
Sonata para Piano n.º 24, em Fá sustenido 
maior, op. 78
composição: 1809
duração: c. 10 min.
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A recolha de peças para piano solo intitulada 
Klavierstücke, op. 76, foi finalizada em outubro 
de 1879, sendo, portanto, contemporânea do 
famoso Concerto para Violino e Orquestra, 
em Ré maior, op. 77. Talvez como forma de 
entremear o trabalho concertante de grande 
escala com o lado mais intimista da sua 
inspiração, Brahms reuniu e combinou, em dois 
cadernos distintos, quatro Capricci de linguagem 
mais exuberante e quatro Intermezzi de perfil 
meditativo. São, no fundo, os frutos da tendência 
de maturidade para o aprofundamento de ideias 
e planos emocionais, o que ajuda a distinguir 
estas peças singulares no repertório pianístico 
do Romantismo pleno. Visando o excecional 
talento da pianista Clara Schumann, por quem 
nutriu grande admiração e estima, Brahms 
fez suceder, no primeiro caderno, o Capriccio 
em Fá sustenido menor (oferecido a Clara 
como presente de aniversário), o Capriccio em 
Si menor, o Intermezzo em Lá bemol maior e o 
Intermezzo em Si bemol maior, enquanto que, no 
segundo caderno, optou por disposição distinta 
e simétrica: Capriccio em Dó sustenido menor, 
Intermezzo em Lá maior, Intermezzo em Lá menor 

e Capriccio em Dó maior. Na sua estrutura 
miniatural e pendor exploratório, os Klavierstücke, 
op. 76, terão sido projetados, em grande medida, 
como esboços preliminares do que viriam 
a ser as posteriores sete Fantasias, op. 116, 
verdadeiro testamento pianístico do compositor, 
para o qual convergem as suas confidências e 
aspirações musicais mais profundas. A essência 
destas obras é fundamentalmente introspetiva, 
marcada não apenas por ecos de dor e 
sofrimento, mas também pela alegria e pela 
serenidade. Clara Schumann viu nestas páginas 
“um tesouro inesgotável de obras-primas”. 
O próprio Brahms designou-as como “canções 
de embalar do meu sofrimento”. Na organização 
da recolha, distribuída por dois cadernos, Brahms 
seguiu o modelo proposto nos Klavierstücke, 
op. 76, fazendo alternar o extrovertido Capriccio 
com o mais recatado e reflexivo Intermezzo. 
O primeiro caderno agrupa o Capriccio em Ré 
menor, o Intermezzo em Lá menor e o Capriccio 
em Sol menor. Já no segundo figuram 
o Intermezzo em Mi maior, o Intermezzo em 
Mi menor, o Intermezzo em Mi maior e o Capriccio 
em Ré menor.

Johannes Brahms
Hamburgo, 7 de maio de 1833
Viena, 3 de abril de 1897
 
Peças para Piano, op. 76 
composição: 1871-1878
duração: c. 25 min.

Fantasias, op. 116 
composição: 1892
duração: c. 23 min.
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São muito escassas as informações que 
permitem contextualizar as chamadas Suites 
inglesas na época em que foram compiladas 
definitivamente, entre os anos de 1717 e 1723, 
quando Bach desempenhava funções musicais 
na corte calvinista de Cöthen. Segundo o 
primeiro biógrafo de Bach, Johann Nikolaus 
Forkel, as seis Suites teriam sido dedicadas a um 
aristocrata inglês desconhecido, muito embora 
não subsista qualquer evidência documental 
para tal asserção. Já no século XX, o musicólogo 
Karl Geiringer defendeu a possibilidade de Bach 
ter sido influenciado pela música de Charles 
Dieupart, cravista barroco de naturalidade 
francesa, mas cuja carreira se desenrolou 
inteiramente em Londres. É mesmo possível 
que o corpus de Suites inglesas tenha resultado 
da junção de peças compostas em diferentes 
momentos da vida de Bach, o que justificaria 
as diferenças significativas de escrita musical. 
A Suite n.º 6, em Ré menor, BWV 811, é a última 
das Suites inglesas, iniciando-se com um Prelúdio 
em que se misturam influências francesas e 
alemãs, sob uma conceção muito livre, que faz 

recordar as texturas da fantasia instrumental. 
A Allemande que se segue mantém os traços 
solenes típicos, ainda que promova passagens 
dotadas de bastante dinâmica. Sucedem-se 
Courante e Sarabande, marcos obrigatórios da 
suite instrumental. Já o Double que remata a 
Sarabande constitui um componente menos 
habitual, com precedentes na Suite inglesa 
n.º 1. Trata-se de uma secção que volta a 
enunciar determinados elementos temáticos 
surgidos anteriormente, fazendo-os variar ou 
introduzindo expedientes de ornamentação, tais 
como notas de passagem, apogiaturas e retardos. 
Duas breves Gavottes antecedem a Giga final, 
andamento de cariz virtuosístico, bem ao gosto 
barroco. Com esta página, plena de energia 
contrapontística, Bach encerrou um dos 
monumentos para tecla do Alto Barroco, o qual 
alcançou a mais justa popularidade junto do 
público e dos intérpretes de eras posteriores, 
ainda que não lhe possam ser reconhecidas, pelo 
menos de forma clara e inequívoca, quaisquer 
características intrinsecamente nacionais que 
sirvam para avalizar o título apócrifo.

notas de rui cabral lopes

Johann Sebastian Bach
Eisenach, 21 de março de 1685
Leipzig, 28 de julho de 1750
 
Suite inglesa n.º 6, em Ré menor, BWV 811
composição: c. 1720
duração: c. 25 min.
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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.
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. 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 Omaggio a Palladio, no Teatro 

András
Schiff

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, 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
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A PwC, enquanto Mecenas do Ciclo de Piano da Temporada Gulbenkian 
Música, tem honra em apoiar a cultura, incentivando a divulgação  
da música clássica.

Apoiar  
a cultura
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o índice
de Satisfação
do Cliente
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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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