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Duração total prevista: c. 1h 50 min.
Intervalo de 20 min.

Ciclo de Piano

Khatia Buniatishvili Piano

4 FEVEREIRO
DOMINGO
18:00 — Grande Auditório

Johannes Brahms
Sonata para Piano n.º 3, em Fá menor, op. 5

Allegro maestoso
Andante espressivo – Andante molto
Scherzo: Allegro energico
Intermezzo: Andante molto
Finale: Allegro moderato ma rubato

intervalo

Piotr Ilitch Tchaikovsky 
Mikhail Pletnev
Suite de O Quebra-Nozes

Marcha
Dança da Fada do Açúcar
Tarantella
Intermezzo
Trépak (Dança russa)
O chá (Dança chinesa)
Andante maestoso

Franz Liszt
Valsa Mefisto n.º 1, S. 514

Rapsódia espanhola, S. 254
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O legado monumental deixado a Johannes 
Brahms por compositores como Ludwig van 
Beethoven, ou o seu amigo Robert Schumann, 
tornou-se fundamental no seu percurso musical, 
ao enquadrar as suas escolhas estilísticas e 
enformar a sua visão da música e dos limites 
e possibilidades do próprio repertório para 
piano. Nos primeiros anos da sua atividade 
como compositor, foi notável o seu interesse 
por aquele repertório, dedicando-se entre 1852 
e 1853 à composição de três sonatas para piano, 
assim como de pequenas peças vocais e de 
outras obras para piano. No início dos anos 50, 
Brahms dedicou também o seu tempo a várias 
atuações com o violinista húngaro Ede Reményi, 
que o apresentaria ao virtuoso e aclamado 
violinista Joseph Joachim, em Hanôver. 
Seguiram-se outras cidades e encontros 
com nomes sonantes do panorama musical, 
nomeadamente com Franz Liszt que, em 
Weimar, num recital, interpretou o Scherzo em 
Mi bemol menor, op. 4, de Brahms, numa leitura 
à primeira vista. Foi neste recital que Brahms 
ouviu a Sonata em si menor de Liszt, uma obra 
para piano que, apesar de desafiar as convenções 
da época, despertou um interesse moderado em 

Brahms – consta que terá adormecido durante a 
atuação de Liszt.
Em 1853, Brahms rumou a Dusseldorf, entrando 
no círculo privado de Robert e Clara Schumann 
por via de uma recomendação de Joachim, 
também ele amigo do casal. O entusiasmo de 
Schumann pelas ideias e linguagem musical do 
jovem Brahms ficou patente em várias publicações 
que, para além do enaltecimento das qualidades 
do compositor, glorificava aquele que considerava 
ser o verdadeiro sucessor de Beethoven nos novos 
caminhos da música na segunda metade do séc. 
XIX. As disputas que se viriam a travar entre 
os apoiantes de Wagner/Liszt e de Brahms, 
resultariam numa categorização excessiva do seu 
conservadorismo musical por oposição à nova 
música alemã, de base programática. Todavia, 
o tempo diluiu alguns desses essencialismos, 
como por ocasião do centenário do nascimento 
de Brahms, em 1933, com a conferência de 
Schönberg intitulada “Brahms, o progressivo”, 
que defendia os aspetos inovadores da sua obra.
A Sonata para Piano n.º 3, op. 5, dedicada à 
Condessa Ida von Hohenthal, teve a sua estreia 
parcial (apenas os andamentos 2 e 3) a 3 de 
outubro de 1854, em Leipzig, pelas mãos 

Johannes Brahms
Hamburgo, 7 de maio de 1833
Viena, 3 de abril de 1897
 
Sonata para Piano n.º 3, em Fá menor, op. 5
composição: 1853
duração: c. 38 min.

so
na

ta
 o

p. 
5.

 1
.ª 

ed
iç

ão
, l

ei
pz

ig
, b

ar
th

ol
f s

en
ff

, 1
85

4 
©

 d
r



so
na

ta
 o

p. 
5.

 1
.ª 

ed
iç

ão
, l

ei
pz

ig
, b

ar
th

ol
f s

en
ff

, 1
85

4 
©

 d
r

pa
is

ag
em

 r
om

ân
ti

ca
, p

or
 jo

hn
 t

ru
m

bu
ll

,  
17

83
 ©

 d
r

05

da pianista Clara Schumann, sendo depois 
apresentada na íntegra em Magdeburg, em 
dezembro desse ano. A obra representa o 
culminar musical de um processo criativo 
intenso, no qual se denotam elementos das 
sonatas anteriores, nomeadamente a capacidade 
de expansão musical e exploração do piano 
da Sonata op. 2 (a primeira a ser composta) 
e a mestria da gestão temática da Sonata op. 1. 
Afastando-se dos habituais três ou quatro 
andamentos das sonatas para piano, Brahms 
apresenta cinco andamentos na sua última 
sonata, com um Scherzo e um Intermezzo 
mais curto do que os restantes andamentos 
e com um tratamento e dimensão musical 
quase sinfónica. O Allegro maestoso inicial 
é marcado por um início forte, com muito 
caráter e algo tumultuoso, que contrasta depois 
com material temático mais sereno e lírico, 
privilegiando também as mudanças rítmicas e 
um desenvolvimento marcadamente romântico. 
No segundo andamento, Brahms inspira-se num 

poema de Sternau, pseudónimo do poeta Otto 
Inkermann, acerca dos corações de dois amantes 
que, ao luar, são unidos pelo amor. As diferentes 
secções deste andamento revelam material 
temático mais livre, com uma melodia delicada 
e secções mais intensas, marcadas por paixão e 
finalizando de forma harmoniosa com acordes 
arpejados. O Scherzo é mais virtuoso e brilhante, 
fazendo uso dos contrastes dinâmicos, 
com um Trio tranquilo e cordal. O quarto 
andamento, Intermezzo, com o título Rückblick 
(“Recordação”), é marcado por um motivo no 
registo grave que surge ao longo do discurso 
musical, contrastando com linhas melódicas 
mais ligadas. O último andamento, Allegro 
moderato ma rubato, transmite a confiança do 
jovem compositor, com um primeiro momento 
mais marcado e um segundo tema claramente 
melódico e com grande expressividade, fazendo 
uso do piano numa dimensão quase sinfónica, 
sobretudo nos momentos mais apaixonados.
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O bailado O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, foi 
estreado em São Petersburgo em 1892, com uma 
receção tímida por parte do público e da crítica.
A Suite Orquestral, op. 71a, por sua vez, preparada 
também naquele ano, estreou na Sociedade 
Musical Russa, sob a batuta do compositor, 
tendo sido aclamada e entrado desde logo no 
repertório sinfónico. O cenário fantástico da 
história, baseado no conto 
“O Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos”, de E.T.A 
Hoffmann, inspirou Tchaikovsky na criação 
de um imaginário musical mágico que não só 
captou a atenção do público, mas também a de 
outros compositores e músicos que viriam a 
realizar vários arranjos da obra.
A transcrição para piano da suite orquestral 
foi publicada pelo pianista Mikhail Pletnev 
em 1978, ano em que venceu o Concurso 
Internacional Tchaikovsky. O seu papel no 
âmbito das transcrições e arranjos para piano 
fez-se também notar em A Bela Adormecida, 
de Tchaikovsky, e em Cinderela, de Prokofiev. 
Na presente transcrição para piano, Pletnev 
não segue o alinhamento da suite orquestral, 
ao optar por apenas sete andamentos e 

excluir, por exemplo, a Abertura. A sua 
linguagem pianística permite-lhe desenvolver 
o virtuosismo das grandes transcrições de 
obras orquestrais para piano, num estilo 
quase lisztiano, não descuidando a dimensão 
orquestral patente na exploração dos recursos 
do instrumento.
A suite para piano inicia-se com a Marcha, bem 
conhecida do grande público, seguindo-se 
a Dança da Fada do Açúcar, com uma melodia 
delicada e arpejos que nos transportam para 
o imaginário do conto de Hoffmann. Ao caráter 
de dança da Tarantella, segue-se o Intermezzo, com 
uma melodia lírica e nostálgica acompanhada 
por arpejos que criam um ambiente sonhador. 
O andamento seguinte, Trépak, faz referência a 
uma dança russa com grande vivacidade e com 
um tratamento pianístico brilhante e virtuoso, 
o qual contrasta, por seu turno, com o cenário 
giocoso da Dança chinesa. O último andamento, 
Andante maestoso, apresenta-se como o mais 
longo dos sete, melódico e apaixonado e com 
um crescendo que culmina num momento 
mais intenso, preparando um final de maior 
tranquilidade. 

Piotr Ilitch Tchaikovsky

Mikhail Pletnev

Votkinsk, 7 de maio de 1840
São Petersburgo, 6 de novembro de 1893

Arkhangelsk, 14 de abril de 1957
 
Suite de O Quebra-Nozes
composição: 1892 / 1977 (M. Pletnev)
duração: c. 16 min.
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Franz Liszt iniciou a composição da Valsa 
Mefisto n.º 1 quando se encontrava em 
Weimar, inspirando-se na obra literária Fausto, 
de Nikolaus Lenau, publicada em 1836. Foi 
concebida inicialmente para orquestra, tal como 
a Valsa n.º 2, sendo paralelamente adaptada para 
piano solo e também para dois pianos. As Valsas 
Mefisto n.º 3 e 4 foram compostas em 1883 e 1885, 
respetivamente, apenas para piano, concluindo 
assim a exploração desta temática.
A Valsa Mefisto n.º 1 foi dedicada ao pianista 
polaco Carl Tausig, seu aluno e virtuoso que 
faleceria jovem, com 30 anos, em 1871. Nesta 
obra, Liszt selecionou o segundo episódio da 
obra orquestral original, intitulado A Dança 
na Estalagem da Aldeia, retratando o momento 
em que Fausto e Mefistófeles entram na 
estalagem e o primeiro se apaixona pela filha 
do estalajadeiro, iniciando uma dança louca ao 
som do violino. A música transmite os aspetos 
mais macabros e apaixonantes da história, 
fazendo uso das texturas do piano e das suas 
possibilidades expressivas na sua dimensão 
virtuosística, quer na riqueza dos motivos 
rítmicos, quer nas sedutoras melodias.
Também no domínio das grandes obras 

virtuosísticas encontramos a Rapsódia espanhola, 
que data de 1863, o mesmo ano em que Liszt 
ingressou no mosteiro Madonna del Rosario, 
em Roma, prosseguindo o seu interesse pela 
vida religiosa e espiritual. A inspiração para a 
obra terá vindo da digressão que Liszt realizou 
nos anos 40 na Península Ibérica e que incluiu 
Lisboa, Madrid e Sevilha. Liszt explora nesta 
rapsódia o tema La Folie, que deu origem a diversas 
obras de outros compositores, assim como o 
género musical associado à dança Jota Aragonesa.
A construção musical da obra parte de dois 
temas que são trabalhados através de diferentes 
processos, seja através da variação ou da 
transformação, técnicas de resto bem exploradas 
noutras obras do compositor. Depois de uma 
secção introdutória com vários arpejos, que vão 
criando alguma tensão, Liszt introduz o tema 
La folía, tratando-o de forma bastante variada 
até alcançar um clímax. Segue-se o novo tema, 
La Jota Aragonesa, evocando vários elementos 
rítmicos e instrumentais, como as castanholas, 
seguindo-se momentos de grande virtuosismo. 
A obra termina com uma breve cadência triunfante 
na qual surge novamente o tema La folía.

notas de pedro russo moreira

Franz Liszt
Raiding, 22 de outubro de 1811
Bayreuth, 31 de julho de 1886
 
Valsa Mefisto n.º 1, S. 514
composição: c. 1860
duração: c. 12 min.

Rapsódia espanhola, S. 254
composição: 1863
duração: c. 14 min.
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Piano
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Khatia Buniatishvili nasceu na Geórgia em 1987. 
Começou a tocar piano aos três anos de idade, 
deu o seu primeiro concerto com a Orquestra de 
Câmara de Tbilisi aos seis anos e apresentou-se 
internacionalmente aos dez anos. Estudou em 
Tbilisi com Tengiz Amiredjibi e em Viena com 
Oleg Maisenberg.
Khatia Buniatishvili estreou-se no Carnegie 
Hall de Nova Iorque em 2008 e, desde então, 
atuou no Hollywood Bowl, nos BBC Proms, 
no Festival de Salzburgo, no Festival de Verbier, 
no Festival Menuhin de Gstaad, no Festival 
de La Roque d’Anthéron, no Festival de Piano 
do Ruhr, no Progetto Martha Argerich (Lugano) 
e em prestigiadas salas como Los Angeles 
Walt Disney Concert Hall, Royal Festival Hall 
(Londres), Musikverein e Konzerthaus de Viena, 
Concertgebouw de Amesterdão, Philharmonie 
de Berlim, Philharmonie e Théâtre des Champs-
Élysées, em Paris, Scala de Milão, Teatro La 
Fenice (Veneza), Palau de la Música Catalana 
(Barcelona), Tonhalle de Zurique, Grande Teatro 
de Xangai, ou Suntory Hall de Tóquio. Na 
presente temporada apresenta-se pela primeira 
vez no Grande Auditório Gulbenkian. Em 
concerto, colaborou com maestros de renome 

como Zubin Mehta, Kent Nagano, Neeme 
Järvi, Paavo Järvi, Mikhail Pletnev, Vladimir 
Ashkenazy, Semyon Bychkov, Myung-Whun 
Chung, Yannick Nézet-Séguin, ou Philippe 
Jordan, bem como grandes orquestras como 
as Filarmónicas de Israel e de Los Angeles, as 
Sinfónicas de San Francisco, Seattle, Filadélfia 
e Toronto, a Orquestra Nacional de França, a 
Sinfónica NHK (Tóquio), a Sinfónica de Londres, 
a Filarmónica do Teatro alla Scala, a Sinfónica 
de Viena, a Filarmónica de Roterdão, ou a 
Filarmónica de Munique.
Nas últimas temporadas, Khatia Buniatishvili 
participou em vários eventos evocativos e de 
beneficência, nomeadamente num concerto 
integrado no 70.º aniversário das Nações Unidas, 
em favor dos refugiados sírios, num concerto 
em Kiev em favor dos feridos na guerra na 
Ucrânia, num concerto contra a violação dos 
direitos humanos na Rússia, ou na conferência 
DLDWomen.
No domínio discográfico, Khatia Buniatishvili 
recebeu duas vezes o prémio ECHO Klassik 
(2012 e 2016) pelo seu álbum dedicado a Liszt 
e pelo CD Kaleidoscope (Mussorgsky, Ravel e 
Stravinsky).
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