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EVGENY KISSIN,  
QUARTETO KOPELMAN
Gulbenkian, Lisboa, dia 16

Entre 27 de janeiro e 16 de fevereiro, 
num período intensivo de música 
protagonizada por oito desafiadores 
quartetos de cordas da atualidade, 
desfilou no auditório uma série de 
agrupamentos: o David Oistrakh 
String Quartet, o JACK Quartet, o 
Artemis Quartett, o Quatuor Arod, 
o Elias String Quartet, o Chiaroscu-
ro Quartet, o Quatuor Van Kuijk e o 
Kopelman Quartet com intérpretes 
que apresentaram uma ampla varie-
dade do repertório para esta forma-
ção instrumental, exibindo programas 
onde se escutaram peças de J. S. 
Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, 
Mendelssohn, Janácek, Dvorák, 
Bartók, Xenakis, Haas, Andreia Pinto 
Correia e Édith Canat de Chizy. A 
coroar este fértil período de música 
de câmara, o pianista Evgeny Kissin 
(Moscovo, 1971) regressou a Lisboa 
para oferecer um recital em que se 
fez acompanhar pelos instrumen-
tistas russos de um agrupamento 
fundado em 2002, quatro intérpretes 
de alto calibre que trabalharam com 
Shostakovich, Oistrakh, Rostropovich, 
Richter, Spivakov e Natalia Gutman. 
Os bons programas revelam cone-
xões, simetrias e contrastes entre as 
peças interpretadas, exibindo tam-
bém a capacidade dos intérpretes em 
mudar de um estilo para o outro de 
maneira convincente, respeitando a 
complexidade da linguagem de cada 
compositor. Conforme o contexto 
em que surge, o puzzle formado pelos 
quartetos de Mozart e de Fauré (res-
petivamente o “Quarteto para piano 
e cordas nº 1”, em Sol menor, K. 478 
e o “Quarteto para piano e cordas nº 
1”, em Dó menor, Op. 15) e ainda pela 
peça de Dvorák (o “Quinteto para 
piano e cordas nº 2”, em Lá maior, Op. 
81) é capaz de rasgar novas perspeti-
vas sobre a música, ao reunir a totali-
dade das peças do mosaico de forma 
a transmitir o conceito de comple-
tude. Foi o que sucedeu no recital de 
Kissin, Mikhail Kopelman (violino), 
Boris Kuschnir (violino), Igor Sulyga 
(viola) e Mikhail Milman (violonce-
lo), músicos com um envolvimento 
pessoal muito intenso na exploração 
das obras, artistas com um profundo 
domínio técnico-expressivo, para os 
quais a dupla natureza virtuosística e 
poética do repertório parece algo de 
natural. / ANA ROCHA


