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KHATIA  
BUNIATISHVILI
Gulbenkian, Lisboa, dia 4

No espaço de 13 dias, exibiu-se um 
trio de sensacionais executantes 
no ciclo de piano da Temporada 
Gulbenkian, a chinesa Yuja Wang, a 
italiana Beatrice Rana e a georgiana 
Khatia Buniatishvili, todas jovens e 
todas triunfando em “espetáculos de 
bravura”, conforme a classificação de 
Alfred Brendel. Acompanhada pela 
Orquestra Gulbenkian, a primeira 
teve um notável trabalho interpre-
tativo no “Quinto concerto (op. 55)” 
de Prokofiev. As outras duas apre-
sentaram-se em recitais a solo. Na 
interpretação de peças de Schu-
mann, Ravel e Stravinsky, a perícia 
técnica, a clareza e a inteligibilidade 
de Rana garantiram-lhe o sucesso. 
Com um programa confecionado 
para criar o maior impacto, Bunia-
tishvili lançou-se pela “Sonata nº 3 
em Fá menor (op. 5)” de Brahms, uma 
obra monumental e muito técnica 
com os seus contrastes entre o gesto 
heroico do Allegro maestoso iniciado 
com os acordes em fortíssimo, a 
profunda melancolia das passagens 
mais líricas do Andante e do Scherzo 
e o episódio da entrada do tema mais 
‘patriótico’ do derradeiro anda-
mento, em Ré bemol maior. Após o 
intervalo, regressou com a Suite de 
“O Quebra-Nozes” de Tchaikovsky 
segundo a transcrição de Mikhail 
Pletnev e ainda com duas peças de 
Liszt, a “Valsa Mephisto” e a “Rapsó-
dia Espanhola”. Brendel sublinhou de 
que forma a música esteve sempre 
subjacente à pirotecnia das atua-
ções de Liszt, referindo como as suas 
peças deram o essencial contributo 
para o pianismo “de circo”, brilhante 
e faustoso. Na construção musical 
da rapsódia lisztiana, assiste-se à 
exploração da dança quinhentista, a 
folia portuguesa, um dos fenómenos 
mais notáveis da história da música. 
Tendo adquirido popularidade nas 
cortes castelhanas, a peça foi ‘expor-
tada’ para Itália, tendo sido inserida, 
ao longo dos tempos, em obras de 
Corelli, Lully, Marais, Vivaldi, Scar-
latti, Salieri, Liszt, Berlioz e Rachma-
ninov. Seduzido pelo tema alegre e 
ruidoso da dança campestre, Liszt 
transfigurou-o nas notas da “Rapsó-
dia Espanhola”. De imediato, o tema 
da folia foi identificado pelo público 
que esgotou o recinto e aplaudiu 
longamente a pianista. / ANA ROCHA


