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

Grandes Intérpretes 3 MARÇO 
SÁBADO
19:00 — Grande Auditório

Robert Schumann / Claude Debussy
Seis estudos em cânone, op. 56
1. Nicht zu schnell (moderado)
2. Mit innigem Ausdruck (muito expressivo)
3. Andantino
4. Innig (íntimo)
4. Nicht zu schnell (moderado)
5. Adagio

 
Franz Liszt
Concerto pathétique, S. 258

intervalo

 

Sergei Rachmaninov
Danças Sinfónicas, op. 45

Non allegro
Andante con moto. Tempo di valse
Lento assai – Allegro vivace

Martha Argerich Piano
Lilya Zilberstein Piano
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Robert Schumann compôs os Seis estudos 
em cânone em 1845, para piano com pedaleira. 
Ainda que não fosse muito comum, já outros 
compositores tinham tirado proveito 
das vantagens adicionais que a pedaleira 
proporcionava. Esta variante instrumental 
desenvolveu-se ainda no final do séc. XVIII 
e cativou o interesse de alguns compositores, 
destacando-se não apenas Schumann, mas 
também outros nomes como Charles Alkan 
(1813-1888). A pedaleira significava, para 
Schumann, a possibilidade de explorar uma voz 
adicional num período em que, com a sua esposa 
Clara Schumann, devotara algum tempo 
ao contraponto e ao estudo da obra de J. S. Bach. 
O aluguer de um piano com pedaleira, 
possivelmente como aproximação ao estudo do 
órgão, permitiu explorar o instrumento musical 
de forma a conseguir uma dimensão polifónica 
(contrapontística), sem no entanto perder a 
textura e o idioma pianístico que caracteriza a 
linguagem musical romântica. Contrariamente 
ao que Schumann esperaria, o piano com 
pedaleira não se tornaria muito popular, pelo 
que foram realizadas várias transcrições para 
piano solo: por Clara Schumann, para dois 

pianos, por Claude Debussy, para piano a quatro 
mãos, ou por Georges Bizet, entre outras.
Os Seis estudos em cânone foram publicados em 
1845 e dedicados ao professor e amigo Johann 
Gottfried Kuntsch (1775-1855), o primeiro 
professor de piano de Schumann e organista 
na igreja de Zwickau, e que promovera no 
compositor o interesse pelo órgão. Ao nível das 
texturas, aproximam-se muito das Invenções 
de Bach, a duas e três vozes, como é notório 
no estudo n.º 1, com um cânone à oitava, com 
algumas nuances mais coloridas no final. O 
estudo n.º 2 tira maior partido da pedaleira, na 
versão original, promovendo o contraste num 
cânone sustentado por acordes e uma secção 
mais animada no registo grave. O encontro 
com a estética romântica torna-se mais evidente 
no terceiro estudo, com a sua introdução lenta 
e o tema a ser acompanhado por uma linguagem 
pianística mais schumaniana, assim como 
no estudo n.º 4. O afastamento da referência 
barroca é notório no estudo n.º 5, com a 
polarização das linhas melódicas. No estudo 
n.º 6, a obra termina com um cânone a duas 
partes, alcançando uma dimensão quase coral.

Robert Schumann 
Zwickau, 8 de junho de 1810
Endenich, 29 de julho de 1856

Claude Debussy
Saint-Germain-en-Laye, 22 de agosto de 1862
Paris, 25 de março de 1918
 
Seis estudos em cânone, op. 56 
composição: 1845 / 1891 (Debussy)
duração: c. 18 min.
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O estilo composicional de Franz Liszt, tal como 
de outros compositores do seu tempo, passou por 
vários períodos que se relacionam de diferentes 
formas com a tradição clássica, com as ideias 
progressistas, assim como com a dimensão 
virtuosística. Observamos em várias das suas 
obras a convivência de alguns destes traços 
que criam uma linguagem própria marcada 
pela organicidade e metamorfose dos materiais 
musicais, que se transformam e se reinventam 
ao longo de novas formas. Dos Poemas Sinfónicos 
a algumas obras para piano, Liszt introduz-nos 
num mundo que procura afastar-se das 
convenções mais conservadoras, características 
de alguns géneros musicais, aproximando-se de 
uma conceção estética mais inovadora.
A obra em programa é, pela sua história, 
um exemplar transversal destes diferentes 
momentos e elementos, configurando-se como 
o resultado de sucessivas revisões, não apenas 
pela mão do compositor, como também dos 
seus alunos. Terá resultado de uma encomenda 
do Conservatório de Paris, no final dos anos 
40 do séc. XIX, e que Liszt intitulou de Grand 
Solo écrit pour le concours de Piano, pela elevada 
dificuldade técnica e características altamente 
virtuosísticas. A obra seria publicada em 1851 

com o título Grosses Konzertsolo e dedicada 
a Adolf Henselt (1814-1889), um brilhante 
pianista que Liszt muito admirava. Satisfeito 
com o resultado final, Liszt terá solicitado ao seu 
assistente pessoal, o compositor Joachim Raff 
(1822-1882), que realizasse uma transcrição para 
orquestra e piano, que, no entanto, se perdeu. 
Seguiu-se, em 1856 a transcrição do Grosses 
Konzertsolo para dois pianos, que só publicaria 
em 1866 com o título Concerto pathétique, 
dedicado à sua aluna Ingeborg Bronsart von 
Schellendorf. A versão mais interpretada 
atualmente nas salas de concerto (S. 258/2) seria 
publicada em 1877 pela casa editora Breitkopf 
& Härtel, com alguns compassos adicionais 
compostos por Hans von Bülow (1830-1894), 
com o consentimento de Liszt. A obra parece ter 
sido idealizada como um concerto para piano e 
orquestra que, nas sucessivas transformações, 
acabaria por resultar no Concerto para dois 
pianos no qual Liszt procura manter a 
dimensão orquestral e solista. De referir que, 
posteriormente, foi transcrita uma versão para 
piano e orquestra pelo seu aluno Eduard Reuse, 
em 1885, e que outra transcrição nasceria a 
partir desta última, novamente para dois pianos, 
por August Göllerich.

Franz Liszt 
Raiding, 22 de outubro de 1811
Bayreuth, 31 de julho de 1886

Concerto pathétique, S. 258 
composição: c. 1856 / rev. 1877
duração: c. 19 min.

05

co
nc

er
to

 pa
th

ét
iq

ue
. e

d.
 b

&
h,

 l
ei

pz
ig

 ©
 d

r



06

Apesar de existirem outras versões e 
transcrições, as sucessivas revisões do próprio 
compositor revelam um aspeto relevante da 
sua produção musical, nomeadamente o modo 
como olha para uma obra de um período mais 
ligado à sua produção virtuosística (anos 30 
e 40) e procura introduzir as ideias de um 
pensamento musical mais maduro. A estrutura 
num único andamento, com diferentes secções, 
como faria também na mais conhecida Sonata 
em Si menor, é reveladora de um novo olhar 
sobre a forma, ainda que procurando manter a 
sequência rápido-lento-rápido, que caracteriza 
o género. Depois de uma introdução intensa, 
com um Allegro energico, segue-se um dos 
temas, de caráter patético, com uma melodia 
marcada e acompanhada de forma agitada. 
Como noutras obras do mesmo período, as 
transformações temáticas aliadas aos recursos 
pianísticos lisztianos permitem percorrer 
um leque expressivo considerável, com vários 

momentos contrastantes, sobretudo ao nível das 
dinâmicas, como fica patente na ligação com 
a secção seguinte. Quasi fantasia, com arpejos 
“quasi arpa”, permite, por exemplo, explorar a 
linha melódica delicada e a expressividade que 
depois desagua num Andante sostenuto tranquilo, 
marcado por momentos de grande doçura e 
delicadeza. Voltando ao tempo inicial, surge 
um momento majestoso, em fortissimo e mais 
virtuosístico, com reminiscências da Sonata 
em Si menor. Um Allegro agitato assai desenvolve 
algum do material temático apresentado 
anteriormente, explorando elementos rítmicos 
que traduzem maior inquietação e instabilidade. 
O Andante - Quasi Marcia Funebre introduz um 
ambiente sonoro mais obscuro, sem no entanto 
perder a dimensão expressiva e cantabile. Na coda 
final, num Allegro Trionfale de grande exigência 
técnica, Liszt apresenta um novo motivo que 
encerra de modo brilhante o resultado da sua 
intensa força criativa.
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As Danças Sinfónicas, op. 45, concluídas em 1940, 
constituiriam a última composição de 
Rachmaninov. A obra foi inicialmente intitulada 
Fantastic Dances e previa três andamentos – Noon, 
Twilight e Midnight – concedendo uma dimensão 
quase programática de enquadramento do discurso 
musical. Todavia, o compositor acabou por rever 
os títulos, optando simplesmente por Symphonic 
Dances. Em 1940 escreveu a Eugene Ormandy, 
maestro titular da Orquestra de Filadélfia, 
sugerindo que ficasse a seu cargo a apresentação 
da obra, o que acabaria por acontecer a 3 de janeiro 
de 1941. Tratando-se de uma suite, 
Rachmaninov teve também a intenção de a ver 
coreografada por Michel Fokine. Todavia, 
os planos para concretizar o bailado seriam 
interrompidos pela morte de Fokine em 1942.
A versão para dois pianos foi interpretada pelo 
compositor e pelo mítico pianista Vladimir 
Horowitz, na Califórnia, em 1942, num evento 
privado. Rachmaninov procura manter a cor 
orquestral, explorando o vasto léxico pianístico 
que caracteriza as suas obras. O 1.º andamento 
inicia-se com um caráter quase marcial. De notar 
a dimensão autobiográfica, com um dos 
temas da Sinfonia n.º 1 a ser resgatado, numa 

clara afirmação e reconciliação com as duras 
memórias da sua estreia (após uma muito negativa 
receção, esta obra não voltou a ser interpretada 
durante a vida do compositor). O 2º andamento 
sugere um cenário noturno e melancólico. 
O quadro soturno em que se desenvolve é marcado 
por uma dimensão que explora o mundo associado 
ao fantástico, numa formulação mais leve que 
contrasta com a sonoridade de uma valsa triste, 
com profundos momentos de introspeção 
adensados pela ambiguidade harmónica. 
O andamento final inicia-se com uma lenta e 
misteriosa secção introdutória, seguida de um 
Allegro vivace ritmicamente marcado, com um 
caráter por vezes frenético e obscuro. 
Rachmaninov convoca referências musicais 
do Dies Irae da Missa de Defuntos, fazendo-nos 
viajar pela luta sedutora entre a morte e a 
ressurreição, com clara vitória da última. A riqueza 
harmónica deste andamento, que por vezes nos 
remete para os concertos para piano e orquestra, 
atravessa os mundos de expressividade pianística 
que associamos ao compositor, através de um 
imaginário que parece indicar o fim contundente 
de algo, de uma morte que traz um renascimento.

notas de pedro russo moreira
07

Sergei Rachmaninov
Semyonovo, 1 de abril de 1873
Beverly Hills, 28 de março de 1943

Danças Sinfónicas, op. 45 
composição: 1940
duração: c. 35 min.
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Martha Argerich nasceu em Buenos Aires, 
na Argentina. Começou a estudar piano 
aos cinco anos de idade com Vincenzo 
Scaramuzza. Em 1955 viajou para a Europa 
com os seus pais, tendo prosseguido os seus 
estudos em Londres, em Viena e na Suíça. Foi 
aluna de Friedrich Gulda, Stefan Askenase, 
Maria Curcio, Madeleine Lipatti, Abbey 
Simon e Nikita Magaloff. Em 1957 venceu 
o Concurso Internacional de Música de 
Genebra e o Concurso Internacional de Piano 
Ferrucio Buzoni, em Bolzano. Em 1965 atraiu 
definitivamente a atenção internacional ao vencer 
o Concurso Chopin de Varsóvia. Estreou-se 
nos Estados Unidos da América nesse mesmo 
ano e iniciou uma carreira profissional que se 
iria revelar como uma das mais cativantes da 
segunda metade do século XX.
Afirmando-se inicialmente no reportório 
virtuosístico do séc. XIX e início do séc. XX, 
Argerich foi no entanto alargando sucessivamente 
o âmbito dos seus programas e gravações, 
incluindo obras de J. S. Bach a Messiaen, 
passando por Beethoven, Schumann, Chopin, 
Liszt, Debussy, Ravel, Franck, Prokofiev, Bartók, 
Stravinsky, Chostakovitch, ou Tchaikovsky. 

Martha 
Argerich

Solista convidada de salas de espetáculo e 
festivais de música de grande prestígio, em todo 
o mundo, colaborou com grandes orquestras 
e maestros.
Martha Argerich dedica também um espaço 
importante da sua atividade à música de câmara, 
em parceria com outros artistas de grande 
craveira artística como os pianistas Alexandre 
Rabinovitch, Daniel Barenboim e Nelson Freire, 
o violoncelista Mischa Maisky, o violinista 
Gidon Kremer ou o Cuarteto Quiroga (com 
o qual se apresentou na Fundação Gulbenkian 
em outubro de 2016). Segundo as palavras da 
pianista: “Esta harmonia no seio de um grupo 
de artistas desperta-me um sentimento forte 
e pacífico”.
Martha Argerich realizou inúmeras gravações 
merecedoras dos principais prémios 
internacionais, incluindo Gramophone, Choc, 
Deutscher Schallplatten Kritik. BBC Music Magazine 
e Grammy. Desde 1998, é a Diretora Artística 
do Festival Martha Argerich de Beppu, no Japão. 
Em 1999 fundou o Concurso Internacional de 
Piano e Festival Martha Argerich de Buenos 
Aires. Em junho de 2002 fundou o Progetto 
Martha Argerich, em Lugano.

Piano



Natural de Moscovo, Lilya Zilberstein estudou 
na Escola Especial de Música e no Instituo 
Superior Gnessin. Em 1987 venceu o Concurso 
Internacional de Piano Ferrucio Busoni, 
em Bolzano, e em 1988 foi distinguida pela 
Accademia Musicale Chigiana, em Siena. 
Desde então, afirmou-se como uma das mais 
empolgantes pianistas a nível mundial. 
Na temporada 2012/13 foi Artista em Residência 
da Filarmónica de Estugarda e em outubro 
de 2015 tornou-se na primeira mulher a liderar o 
departamento de piano clássico da Universidade 
de Música e Artes do Espetáculo de Viena.
Na América do Norte, Lilya Zilberstein 
colaborou com as Sinfónicas de Chicago, 
Colorado, Columbus, Dallas, Indianapolis, 
Jacksonville, Montreal, Omaha, Oregon, 
Quebeque, Saint Louis e Santa Barbara, bem 
como a Orquestra da Florida, a Filarmónica 
do Louisiana e a Pacific Symphony. Outros 
compromissos a nível mundial incluíram 
apresentações com a Filarmónica de Berlim, 
a Filarmónica de Bruxelas, a Filarmónica 
Checa, a Dresden Staatskapelle, a Sinfónica 
de Düsseldorf, a Filarmónica de Helsínquia, 
a Orquestra do Gewandhaus de Leipzig, a 

Sinfónica de Londres, a Filarmónica de Moscovo, 
a Sinfónica NHK de Tóquio, a Saarbrucken 
Staatstheater Orchestra, a Sinfónica de Taipei, 
ou a Sinfónica e Viena, entre muitas outras. 
As suas atuações incluíram também muitos 
festivais internacionais, incluindo Lugano, 
Mostly Mozart e, mais recentemente, o Festival de 
Páscoa de Salzburgo.
Em recital, Lilya Zilberstein apresentou-se 
em palcos tão diversos como os de Pequim, 
Florença, Lyon, Paris, ou Taipei, entre muitos 
outros. Por outro lado, a sua notável colaboração 
com a pianista Martha Argerich dura há mais 
de vinte anos. Realizou várias digressões com o 
violinista russo Maxim Vengerov e na gravação 
Martha Argerich and Friends: Live from the Lugano 
Festival (EMI) a interpretação da Sonata para 
Violino e Piano n.º 3, op. 108, de Brahms, 
foi nomeada para os prémios Grammy. Lilya 
Zilberstein gravou oito álbuns para a Deutsche 
Grammophon, incluindo os Concertos para 
Piano n.º 2 e n.º 3 de Rachmaninov, com Claudio 
Abbado e a Filarmónica de Berlim, e o Concerto 
para Piano de Grieg, com Neeme Järvi e a 
Sinfónica de Gotemburgo.

Lilya 
Zilberstein
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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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