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Solistas da Orquestra
Gulbenkian



mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música de câmara

05 DE MAIO
SEXTA
18:00 — Auditório 3
Entrada Livre

Conhecer uma obra — Guia de audição
Morte e Transfiguração de Richard Strauss
por  Rui Vieira Nery
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Coro e Orquestra 
Gulbenkian

Coro Gulbenkian
Orquestra Gulbenkian
Susanna Mälkki Maestrina

Jorge Matta  Maestro do Coro Gulbenkian

04 MAIO 
QUINTA
21:00 — Grande Auditório

05 MAIO 
SEXTA
19:00 — Grande Auditório

Jonathan Harvey
Messages

intervalo

Richard Wagner
Prelúdio do 3.º ato e Encantamento
de Sexta-Feira Santa, de Parsifal

Richard Strauss
Morte e Transfiguração, op. 24

Duração total prevista: c. 1h 45 min.
Intervalo de 20 min.
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05 MAIO
SEXTA
21:30 — Grande Auditório

Solistas da Orquestra 
Gulbenkian

Bin Chao Violino

Jorge Teixeira Violino

Lu Zheng Viola

Leonor Braga Santos Viola

Varoujan Bartikan Violoncelo

Martin Henneken Violoncelo

Duração total prevista: c. 1h
Concerto sem intervalo

Luigi Boccherini
Sexteto para Cordas em Mi bemol
maior, G.454

Allegro molto
Larghetto
Minuetto – Trio I - Trio II – Trio III

Johannes Brahms
Sexteto para Cordas n.º 1,
em Si bemol maior, op. 18 
Allegro ma non troppo
Andante ma moderato
Scherzo: Allegro molto
Rondo: Poco allegretto e grazioso
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O compositor britânico Jonathan Harvey 
legou ao século XXI uma produção musical 
diversificada que abrange a música de cena e 
para bailado, a música orquestral e coral e ainda 
uma parcela de partituras eletroacústicas para 
diversas formações instrumentais. Encorajado 
pelo pai, principiou cedo os estudos musicais, 
frequentando as aulas de Erwin Stein, e Hans 
Keller. Ao apelo folclorista da música de Benjamin 
Britten e de Béla Bartók, somou o fascínio pelas 
técnicas seriais de Arnold Schönberg e pelo 
universo místico de Olivier Messiaen. Estas 
influências acompanharam todo o percurso 
criativo do compositor, também marcado por 
intensa atividade pedagógica em universidades
e conservatórios da Europa e dos Estados Unidos
da América.
A obra Messages, para grande orquestra e coro, 
foi concluída em 2007, no seguimento de uma 
dupla encomenda do diretor musical do Coro da 
Rádio de Berlim, Simon Halsey, e da Fondación 
Patronata de la Semana de Música Religiosa de 

Cuenca. A estreia sobreveio em Berlim, a 29 de 
março de 2008, pelo Coro da Rádio de Berlim e 
pela Orquestra Filarmónica de Berlim, dirigidos 
pelo maestro holandês Reinbert de Leeuw.
O texto de Messages é formado inteiramente
por nomes de anjos das tradições judaica e persa, 
dispostos em sequência dentro de cada um dos 
“Sete Céus” que constituem as grandes secções 
da obra. Recorrendo a um conceito reminiscente 
da música veneziana de finais do século XVI, 
o compositor dispôs as vozes em formação 
policoral, separando no espaço físico o primeiro 
coro do segundo. Tal expediente possibilita vários 
efeitos de tipo pergunta-resposta, à medida que 
as vozes declamam aquilo que o compositor 
considerou ser um continuum de mensagens 
espirituais dirigidas à humanidade. Envoltas 
na beleza do discurso orquestral, povoado por 
sonoridades etéreas, as vozes caminham resolutas 
rumo ao corolário da partitura, o derradeiro 
“Céu” onde, segundo várias religiões do mundo,
se situa a morada última de Deus.

Jonathan Harvey
Sutton Coldfield, 3 de maio de 1939
Lewes, 4 de dezembro de 2012

Messages

composição: 2007
estreia: Berlim, 29 de março de 2008
duração: c. 25 min.
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(Primeiro Céu)
Khabiel
Gabriel
Suria
Dahariel
Ashrulyai
Sabriel
Shoel
Sheviel
Adnachiel
Shokad
Jekusiel
Nahuriel
Zahabriel
Tutrechiel
Phaleg
Fanuel
Sarakiel
Tufiel
Tutrusiai
Mufgar
Tashriel
Zortek
Deheboryn
 
(Segundo Céu)
Tagriel
Zachariel
Arfiel
Sahriel
Sakriel
Arfiel
Sahriel
Ragiel
Raphael
Israfel
 

Messages 
Nomes dos Anjos

(Terceiro Céu)
Sheburiel
Anahel
Savriel
Retsutsiel
Jabniel
Harhaziel
Hadriel
Dalquiel
Bezriel
Rabacyael
Uriel

(Quarto Céu)
Pachdiel
Zahrun
Zuhair
Sharhabiil
Shumnu
Buhair
Bahrun
Shumbarnu
Sartar
Sarwan
Pyhahil
Zahari’il
Rabia
Tarwan
Talia
Denuth
Hiia
Ram
Rud
Sraosha
Shurbai
Moakkibat

Anhar
Bahrat
Qintar
Nuraitha
Habshaba
 
(Quinto Céu)
Techiel
Raguel
Sandalphon
Gariel
Drial
Jeremiel
Shatqiel
Michael
Barbiel
Nisroc
Tarshish
Requel
Grial
Amael
Uriel
 
(Sexto Céu)
Zachiel
Zebul
Rumial
Katzfiel
Rabacyel
Remiel
Chamuel
Haniel
Hamaliel
Verchiel
Hashmal
Michael
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Gavriel
Uriel
Raphael
Chayo

(Sétimo Céu)
Cassiel
Israel
Yahel
Chuscha
Tehom
Schimuel
Zawar
Chamyel
Haseha
Schaddyl
Achusaton
Thronus
Schawayt
Uzriel
Zaphkiel
Raziel
Orifiel
Ophaniel
Zofiel
Cherubiel
Zabkiel
Serafiel
Barkiel
Kemuvel
Nathanael
Kwanyin
Zeburial
Shamsiel
Adonaios
Metatron

Hayat
Itmon
Veruah
Tsatsehiyah
Batsran
Midrash
Yahsiya
Tatriel
Ozah
Hadraniel
Estes
Haniel
Aniel
A-El
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Vulto destacado do Romantismo germânico 
tardio, Richard Wagner ficou indelevelmente 
ligado ao projeto músico-dramático que concebeu. 
Na sua demanda constante pela “obra de arte 
total”, Wagner realizou uma simbiose notável 
entre a poesia, a música, as artes cénicas e a 
interpretação, visando, em última análise, uma 
nova forma de cantar que expressasse, com a 
maior eloquência possível, a mensagem íntima 
do texto dramático plasmada pela imponente 
paleta sonora da orquestra, sempre sensível às 
demandas do subconsciente e aos sentimentos 
latentes dos personagens. Da conjunção destas 
diferentes influências, Wagner logrou concretizar, 
nos seus dramas musicais, um projeto artístico 
verdadeiramente inovador, projeto esse que se 
afasta dos modelos da ópera tradicional e que 
progride, com identidade própria, em busca dos 
lugares últimos da experiência humana: dos seus 
temores, da sua religiosidade, dos seus ódios e das 
suas paixões, enfim, da redenção pelo Amor.
Estreado no Teatro de Bayreuth, a 26 de julho 
de 1882, Parsifal, um “festival sacro-dramático 
em três atos”, como Wagner intitulou a obra, 

representa o corolário de todo o projeto criativo 
de Wagner, sintetizando algumas das linhas de 
força essenciais da sua estética. O libreto baseia-se 
num conto épico medieval de Wolfram von 
Eschenbach, que conta a lenda da Irmandade do 
Santo Graal, fragilizada pelo pecado mortal do 
seu líder, Amfortas, a quem o jovem e inocente 
cavaleiro Parsifal salva da morte, no final da ópera. 
Tendo como eixo temporal a manhã de Sexta-Feira
Santa, o terceiro ato desenrola-se a partir do 
retorno ao castelo de Monsalvat do jovem Parsifal, 
após o vitorioso combate contra o feiticeiro pagão 
Klingsor. No seguimento do feito, é sagrado 
líder da comunidade e absolve a bela Kundry 
dos seus pecados, instigados pelo feiticeiro 
derrotado, vindo depois a contemplar a beleza 
primaveril do dia em que se celebra a redenção 
sacrificial da humanidade, protagonizada por 
Jesus Cristo. O “Encantamento de Sexta-Feira 
Santa” é o trecho que emoldura este episódio, 
preenchido por sonoridades belas e enigmáticas, 
construídas unicamente com recurso à orquestra 
e parcialmente encurtado na versão interpretada 
em concerto.

Richard Wagner
Leipzig, 22 de maio de 1813
Veneza, 13 de fevereiro de 1883

Prelúdio do 3.º ato e Encantamento
de Sexta-Feira Santa, de Parsifal

composição: 1857-1882
estreia:  (Ópera) Bayreuth, 26 de julho de 1882
duração: c. 23 min.
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Após a demorada composição de Macbeth, 
Richard Strauss concluiu, entre os anos de 1888 
e 1889, mais dois poemas sinfónicos magistrais, 
Don Juan e Morte e Transfiguração, aos quais se 
deve, em grande medida, a sua projeção pública 
subsequente, inclusive fora do país natal. Como 
fonte de inspiração de Morte e Transfiguração, 
Strauss recorreu às divagações existenciais 
passadas a escrito pelo compositor e violinista 
Alexander Ritter (1833-1896), um amigo que 
conhecera pela primeira vez em Meiningen. 
Contudo, os cerca de sessenta versos de Ritter 
não devem ser entendidos como estrutura 
programática rígida e absoluta, da qual a música 
dependa, a cada compasso. O próprio Strauss 
tomou a iniciativa de esclarecer o público sobre 
a essência espontânea da partitura: “Morte 
e Transfiguração é um produto da minha 
imaginação, não o produto de uma experiência 
já vivida (...)”. Neste contexto, a luta constante 
do ser humano contra a morte, assim como as 
sugestões celestes de redenção e transfiguração, 
tão típicas do ideário wagneriano, mais não são 
do que símbolos instigadores do talento íntimo 
de Strauss – sem dúvida o principal condutor 

das texturas rumo a patamares sonoros em 
que impera a abstração, o dramatismo e a 
espiritualidade. Strauss conferiu à obra
uma forma de sonata distendida, ao longo 
da qual pontuam motivos representativos 
do estado de espírito do indivíduo ante as 
adversidades e a própria morte – no fundo,
é o músico que se representa a si próprio nos 
derradeiros momentos. A transfiguração do 
protagonista emerge, por fim, por via de um 
simbólico acorde de Dó maior, construído 
a partir das cordas graves e ornamentado 
pelos sinos e pelos gongos. A estreia de Morte 
e Transfiguração ocorreu no curso do Festival 
de Música de Eisenach, a 21 de junho de 1890, 
sob a direção do compositor. Alguns meses 
mais tarde, a obra foi interpretada no Teatro 
de Ópera de Weimar, onde Strauss ocupava o 
posto de terceiro maestro assistente. O poema 
sinfónico só veio a ser apreciado pelo público da 
capital austríaca em junho de 1895: as reações 
de gáudio e admiração fizeram sentir-se em 
diferentes quadrantes sociais e o carismático 
esteta Eduard Hanslick não hesitou em declarar 
Strauss o visionário do “drama em música”.

Richard Strauss
Munique, 11 de junho de 1864
Garmisch-Partenkirchen, 8 de Setembro de 1949

Morte e Transfiguração, op. 24

composição: 1888-1889
estreia: Eisenach, 21 de junho de 1890
duração: c. 24 min.
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No curso da segunda metade do século XVIII, 
Luigi Boccherini impôs-se como o mais 
importante divulgador dos idiomas e das 
formas classicistas em Itália. Tendo iniciado 
os seus estudos musicais com o seu pai na 
cidade de Lucca, onde nasceu, Boccherini veio 
posteriormente a estudar em Roma com um 
discípulo de Giuseppe Tartini. Realizou depois 
estadias em Viena, entre 1753 e 1764, quando 
se encontrava ao serviço do Teatro Imperial da 
capital austríaca. Deste período datam as suas 
primeiras obras: os seis Trios para Cordas op. 1.
Na qualidade de solista virtuoso, Boccherini 
encetou, a partir de 1766, estreita colaboração 
com o violinista Filippo Manfredi, no âmbito da 
qual se viria a apresentar no Concert Spirituel
de Paris, em 1867. Nesta cidade foi ouvido,
com assombro, pelo Embaixador de Espanha,
que o convidou a estabelecer-se em Madrid. 
Desde então até à sua morte, nos alvores da

era romântica, Boccherini terá permanecido 
na capital espanhola, apesar de lhe terem sido 
dirigidas propostas para trabalhar em França
e na Prússia.
São seis os sextetos para dois violinos, duas violas 
e dois violoncelos “obbligati” (G. 454-459) que 
integram a recolha concluída por Boccherini
em 1776, com dedicatória ao Infante de Espanha, 
D. Luís de Bourbon. As obras foram publicadas 
mais tarde, em 1780, pelo editor parisiense
Jean-Georges Sieber, sob o número erróneo
de op. 24. A escrita de Boccherini, marcada 
por linhas melódicas de perfil suave, por vezes 
ornamentadas, assim como por grande variedade 
rítmica, tende a individualizar o papel dos 
instrumentos participantes. Situada a meio 
caminho entre o estilo clássico e o Romantismo,
a música de Boccherini, suscitou, certa vez,
o comentário do violinista Giuseppe Puppo,
que a definiu como “a esposa de Haydn”.

Luigi Boccherini
Lucca, 19 de fevereiro de 1743
Madrid, 28 de maio de 1805

Sexteto para Cordas em
Mi bemol maior, G. 454

composição: 1776
duração: c. 18 min.
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O Sexteto para Cordas n.º 1, em Si bemol maior, 
op. 18, concluído em setembro de 1860, pode 
considerar-se uma espécie de “balão de ensaio” de 
muitos dos expedientes técnicos e idiomáticos que 
vieram a pautar a ulterior produção de câmara 
de Johannes Brahms, marcada por realizações 
tão memoráveis quanto variadas, entre as quais a 
Sonata para Violino e Piano em Ré menor, op. 108,
o Quarteto para Piano e Cordas em Dó menor, 
op. 60, e o monumental Quinteto para Clarinete 
e Cordas, em Si menor, op. 115. A formação 
escolhida de dois violinos, duas violas e dois 
violoncelos permitiu-lhe testar uma vasta paleta 
de soluções harmónicas e melódicas, refletindo 
a imaginação fervilhante dos vinte e sete anos 
de idade. Por outro lado, é nesta obra que Brahms 
implementa pela primeira vez as assimetrias 
de frase melódica, com o intuito de intensificar 
o potencial expressivo de um léxico musical 
alargado, já com traços fortemente identitários.
O primeiro andamento, Allegro ma non troppo, é 
um fresco memorável de delicadeza e eloquência 
emocional, no qual se destacam os diálogos 
prolixos entre as cordas. O segundo andamento, 
Andante ma moderato, apoia-se na forma do tema 
e variações, herdada da escola clássica. O tema 

principal consiste numa evocação de marcha 
popular lenta e solene, com ecos distantes da antiga 
folia ibérica. Sucedem-se depois as imaginativas 
variações, as quais vão trazendo à superfície os 
timbres e recursos próprios de cada instrumento, 
seguindo a tendência virtuosística bem ao gosto do 
público coevo. O terceiro andamento foi depreciado 
pelos críticos de Brahms como sendo um pastiche 
do andamento homónimo da Sinfonia n.º 5 de 
Beethoven, mas independentemente das inegáveis 
afinidades motívicas e tonais, fica igualmente 
em relevo o engenho de Brahms na combinação 
polifónica destes elementos com ideias originais. 
Se o Scherzo teve como modelo Beethoven, já o 
rondó final parece refletir algo da luminosidade 
de Franz Schubert, em especial quando o segundo 
violoncelo projeta, espressivo, a bela melopeia que 
constitui o tema principal. Um segundo tema mais 
agitado vem a esboçar-se, servindo de prelúdio ao 
jogo complexo de interdependências motívicas e 
rítmicas. O andamento prossegue com uma coda 
extensa, indicada Animato poco a poco più, a qual 
conduz o sexteto a um momento derradeiro de 
alegria e exuberância.
 
notas de rui cabral lopes

Johannes Brahms
Hamburgo, 7 de maio de 1833
Viena, 3 de abril de 1897

Sexteto para Cordas n.º 1,
em Si bemol maior, op. 18

composição: 1859-1860
estreia: Hanôver, 20 de outubro de 1860
duração: c. 38 min.
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Susanna Mälkki é Maestrina Principal da 
Orquestra Filarmónica de Helsínquia e 
Maestrina Convidada Principal da Orquestra 
Gulbenkian e da Filarmónica de Los Angeles. 
Muito solicitada no circuito internacional, 
aborda com grande desenvoltura e versatilidade 
um extenso repertório, incluindo a música 
contemporânea e a ópera. Susanna Mälkki 
nasceu em Helsínquia e formou-se inicialmente 
como violoncelista. Posteriormente, estudou 
direção de orquestra na Academia Sibelius, 
com Jorma Panula, Eri Klas e Leif Segerstam, 
tendo complementado a sua formação na Royal 
Academy of Music. Foi Diretora Artística da 
Sinfónica de Stavanger (Noruega) e Diretora 
Musical do Ensemble Intercontemporain.
Em 2011, Susanna Mälkki foi a primeira
mulher a dirigir no Teatro alla Scala de Milão.
Na presente temporada, estreou-se na 
Metropolitan Opera, onde dirigiu L’Amour
de Loin, de Kaija Saariaho, e regressou à Ópera 
Nacional de Paris para dirigir a estreia mundial 
da Trompe-la-mort, de Luca Francesconi. Outros 
destaques no domínio da ópera incluem: Der 

Maestrina

Susanna Mälkki

Rosenkavalier, de R. Strauss, e As bodas de Figaro, 
de Mozart, na Ópera Nacional Finlandesa; 
Powder Her Face, de Thomas Adès, e Neither,
de Morton Feldman, em Copenhaga; e Jenufa, 
de Janácek, na Ópera Estadual de Hamburgo.
Em 2014 dirigiu na Fundação Gulbenkian
a estreia portuguesa de Quartett, de Luca
Francesconi, ópera de câmara que 
anteriormente dirigira, em estreia mundial, 
no Scala de Milão. Como maestrina convidada, 
dirigiu recentemente, em concerto, a Orquestra 
Filarmónica de Londres, a Sinfónica da Rádio 
da Baviera, a Sinfónica de Viena, a London 
Sinfonietta, a Filarmónica de Oslo, a Sinfónica 
de Chicago, a Sinfónica de São Francisco e 
a New World Symphony. Em 2010, Susanna 
Mälkki foi eleita Fellow of the Royal Academy 
of Music, em Londres. É também membro da 
Real Academia de Música da Suécia e em 2011 
recebeu a Medalha Pro Finlandia da Ordem do 
Leão da Finlândia, uma das mais importantes 
condecorações atribuídas no seu país. Em 
2016 foi distinguida, em França, com a ordem 
Chevalier de la Légion d’honneur.
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músicos e começou a tocar violino aos seis anos 
de idade. Estudou no Conservatório Central 
de Música de Pequim, onde se diplomou com 
distinção, e concluiu um Mestrado em Música
no Mannes College of Music de Nova Iorque, 
onde estudou com o violinista David Nadien.
O violinista e crítico musical Henry Roth 
elogiou a musicalidade e a técnica sólida
de Bin Chao no seu livro Grandes Violinistas,
livro este que faz uma análise sobre os 100 
maiores violinistas do século XX, de acordo 
com a perspetiva do seu autor. Em 1984 foi
2.º classificado no Concurso Nacional de 
Violino da China. Como solista, recitalista
e músico de câmara, atuou por toda a Europa e 
na América do Norte. Mudou-se para Lisboa em 
1991, tendo participado nos principais festivais 
de música em Portugal e ainda no Festival de 
Aspen e no Festival Schumann de Nova Iorque. 
Em 2001 foi solista convidado no prestigiado 
Annual English Handbell Festival, em Nova 
Iorque. Entre 1999 e 2001, ensinou violino em 
Nova Iorque, integrado na iniciativa da Fundação 
Midori de levar a música às escolas públicas. 
Foi professor na Universidade de Évora e desde 
2007 ensina violino, viola e música de câmara 
no Instituto Piaget. Desde 2010, colabora com 
o Conservatório de Música da Universidade de 
Lawrence, em Appleton, Wisconsin, nos Estados 
Unidos da América. Bin Chao toca num violino 
Carlo Giuseppe Testore de 1715, tendo também 
instrumentos dos luthiers Antonio Capela
e Judith Bauer, entre outros. Desde 2014,
é professor de violino na Escola Superior
de Música de Lisboa.

Natural de Castelo de Paiva, Jorge Teixeira 
iniciou os estudos musicais com o seu pai, 
Joaquim Teixeira, mas só aos onze anos começou 
a estudar violino na Escola de Música e Bailado 
de Linda-a-Velha, onde foi aluno de Vasco 
Broco e José Ferreira. Em 1987 concluiu o Curso 
Superior de Violino, na classe de Leonor Prado, 
no Conservatório Nacional de Lisboa Licenciou-
se em Violino, pela Escola Superior de Música 
de Lisboa, em 2000. Integrou várias orquestras 
juvenis nacionais (foi solista e concertino do 
Collegium Musicum, da Orquestra Sinfónica 
Juvenil e da Orquestra das Escolas de Música 
Particulares) e estrangeiras (Orchestre des Jeunes 
de la Méditerranée, Orquestra Filarmónica da 
Europa, Orchestre de l’Académie des Archets
e Orchestre des Pays de Savoie). Apresentou-se 
a solo com a Orquestra Sinfónica da RDP e com 
a Orquestra D. Pedro V. Desenvolve atividade 
regular na área da música de câmara, tendo sido 
violinista do Quarteto Capela. Foi professor de 
música de câmara na Orquestra das Escolas de 
Música Particulares e professor de orquestra na 
Orquestra Metropolitana. Atualmente, leciona 
violino na Escola de Música Nossa Senhora do 
Cabo, em Linda-a-Velha, e é diretor musical da 
Orquestra D. Pedro V. Ingressou na Orquestra 
Gulbenkian em 1991.

Jorge
Teixeira

Bin
Chao

ViolinoViolino
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Lu Zheng nasceu em agosto de 1977, em Tian 
Jin, na China. Começou a estudar violino e 
viola de arco aos seis anos de idade. Entre 1989 
e 1997, frequentou o Conservatório Central 
de Música, em Pequim, onde realizou estudos 
complementares e superiores de viola. Entre 
1994 e 1997, foi Viola Principal da Orquestra 
Juvenil da China. Em 1998 foi um dos membros 
fundadores do Chinese Quartet, tendo-se 
apresentado com este grupo nos Festivais de 
Música de Évora e do Algarve, a convite da 
Fundação Oriente. Entretanto, aperfeiçoou-se 
em música de câmara com Max Rabinovitsj e 
em viola de arco com Barbara Friedhoff e Bruno 
Pasquier. Entre 2000 e 2004, Lu Zheng foi Solista B 
da Orquestra Metropolitana de Lisboa.
É professor de viola de arco e música de câmara 
e apresenta-se regularmente em recitais a solo 
e de música de câmara. Ingressou na Orquestra 
Gulbenkian em 2005.

Leonor Braga Santos estudou no Conservatório 
Nacional de Música, onde terminou o Curso 
Superior de Violino na classe de Leonor Prado. 
Foi bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian 
em Gstaad, onde estudou com Alberto Lysy. 
Dois anos mais tarde, optou pela viola de arco e 
regressou a Lisboa. Sob a orientação de François 
Bross, preparou-se para o concurso de admissão 
à Escola Superior de Música de Colónia, onde se 
viria a diplomar em 1987 com alta classificação, 
tendo sido aluna de Rainer Moog em viola e do 
Quarteto Amadeus em música de câmara.
No âmbito do Festival de Pommersfelden, tocou 
a Aria a Tre con Variazioni, de Joly Braga Santos, 
em primeira audição na Alemanha, tendo 
anteriormente estreado esta peça em Lisboa. 
Participou no Festival de Sion, sob a direção de 
Tibor Varga, e percorreu vários países da Europa 
com o Ensemble Cologne, do qual fez parte até 
regressar definitivamente a Portugal.
Na sua primeira apresentação, como solista,
com a Orquestra Gulbenkian, interpretou 
o Concerto para Viola em Sol maior de 
Telemann. Gravou em CD o Sexteto para 
Cordas e o Quarteto com Piano de Joly Braga 
Santos. É frequentemente solicitada a integrar 
agrupamentos de música de câmara. É membro 
da Orquestra Gulbenkian desde 1988.
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Varoujan Bartikian nasceu na Arménia e 
iniciou os seus estudos na Escola Especializada 
de Música Tchaikovsky, sob a orientação 
de Alexander Tchauchian. De 1978 a 1983, 
frequentou o Conservatório Superior de 
Música Komitas, em Yerevan. Em 1977 venceu 
o Concurso Transcaucasiano de Violoncelo, 
em Tbilissi, e em 1981 participou no Concurso 
das Repúblicas Soviéticas, em Tbilissi, sendo 
galardoado com o 3.º Prémio e com um prémio 
especial pela execução dos 24 Prelúdios do 
compositor georgiano Sulkan Tsintsadze. Depois 
de se ter licenciado, em 1983, prosseguiu o seu 
aperfeiçoamento, tendo obtido o grau de Mestre 
em Violoncelo e em Ciências Musicais, nas 
áreas de Teoria da Interpretação e Metodologia 
do Ensino. É membro fundador do Quarteto de 
Cordas de Yerevan, constituído em 1982. Este 
quarteto venceu o Concurso Borodin de 1983.
Em 1988 começou a lecionar violoncelo no 
Conservatório Komitas, lugar que ocupou até se 
deslocar para Portugal, em 1989, quando passou 
a integrar a Orquestra Gulbenkian com a qual 
tem atuado também como solista. Tocou com a 
Orquestra Filarmónica da Arménia, sob a direção 
de John Nelson e gravou para a Antena 2 da RDP.
Em 1991 formou o Trio Bartikian, com o pianista 
Michel Gal e a clarinetista Esther Gerogie.
Em 2013, fundou o Trio Aeternus com o 
violinista Alexander Stewart e o pianista 
Lucjan Luc. Gravou várias obras de António 
Victorino d’Almeida para a etiqueta Numérica.
Varoujan Bartikian é 1.º Violoncelo Solista da 
Orquestra Gulbenkian e leciona violoncelo
e música de câmara no Instituto Piaget.
 

O violoncelista alemão Martin Henneken
nasceu em 1981 e recebeu as primeiras lições
de violoncelo aos seis anos de idade. Aos 
dezasseis anos ingressou, como bolseiro,
na Musikhochschule Detmold, onde estudou 
com Gotthard Popp. Frequentou posteriormente
as academias de música de Lübeck e Viena,
onde foi aluno de Troels Svane e Reinhard 
Latzko. Foi premiado no Concurso Nacional 
Alemão para Jovens Músicos e aluno da fundação 
Live Music Now, criada por Yehudi Menuhin.
Como membro da Orquestra Nacional Alemã da 
Juventude, ganhou experiência como músico de 
orquestra. Durante os seus estudos foi convidado 
a colaborar regularmente com várias orquestras 
como a Filarmónica de Lübeck, a Sinfónica de 
Viena e a Sinfónica da Índia Mumbai. Como 
músico de câmara, estudou com Walter Levin, 
do Quarteto Lassalle, e atuou no Konzerthaus 
de Viena. Na temporada 2009-10 colaborou 
com a Ópera Nacional e a Filarmónica de Viena 
e participou nos festivais de Salzburgo e de 
Lucerna. Desde 2010, é 2.º Solista da Orquestra 
Gulbenkian.
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Fundado em 1964, o Coro Gulbenkian conta 
presentemente com uma formação sinfónica 
de cerca de cem cantores, atuando igualmente 
em grupos vocais mais reduzidos. Assim, 
apresenta-se tanto como grupo a cappella, 
interpretando a polifonia dos séculos XVI e 
XVII, como em colaboração com a Orquestra 
Gulbenkian ou com outros agrupamentos, 
para a interpretação de obras coral-sinfónicas 
do repertório clássico, romântico ou 
contemporâneo. Na música do século XX 
tem interpretado, frequentemente em estreia 
absoluta, inúmeras obras contemporâneas de 
compositores portugueses e estrangeiros. Tem 
sido igualmente convidado para colaborar 
com as mais prestigiadas orquestras mundiais, 
entre as quais a Philharmonia Orchestra de 
Londres, a Freiburg Barockorchester, a Orquestra 
do Século XVIII, a Filarmónica de Berlim, a 
Sinfónica de Baden-Baden, a Sinfónica de Viena, 
a Orquestra do Concertgebouw de Amesterdão, 
a Orquestra Nacional de Lyon, a Orquestra 
de Paris, a Orquestra Juvenil Gustav Mahler, 
ou a Orquestra Sinfónica Simón Bolívar. Foi 
dirigido por grandes figuras como Claudio 
Abbado, Colin Davis, Frans Brüggen, Franz 
Welser-Möst, Gerd Albrecht, Gustavo Dudamel, 
Jonathan Nott, Michael Gielen, Michael Tilson 

Thomas, Rafael Frübeck de Burgos, René Jacobs 
ou Theodor GuschIbauer. O Coro Gulbenkian 
tem participado em importantes festivais 
internacionais, tais como: Festival Eurotop 
(Amesterdão), Festival Veneto (Pádua e Verona), 
City of London Festival, Hong Kong Arts Festival 
e Festival Internacional de Música de Macau. 
Em anos recentes, apresentou-se no Festival 
d’Aix-en-Provence, numa produção da ópera 
Elektra, de Richard Strauss, com a Orquestra de 
Paris, dirigida por Esa-Pekka Salonen, que teve 
a assinatura do encenador Patrice Chéreau. 
Em 2015 participou, em Paris, no concerto 
comemorativo do Centenário do Genocídio 
Arménio, com a World Armenian Orchestra 
dirigida por Alain Altinoglu. A discografia do 
Coro Gulbenkian está representada nas editoras 
Philips, Archiv / Deutsche Grammophon, 
Erato, Cascavelle, Musifrance, FNACMusic e 
AriaMusic, tendo ao longo dos anos registado 
um repertório diversificado, com particular 
incidência na música portuguesa dos séculos 
XVI a XX. Algumas destas gravações receberam 
prémios internacionais. Desde 1969, Michel 
Corboz é o Maestro Titular do Coro, sendo 
as funções de Maestro Adjunto e de Maestro 
Assistente desempenhadas por Jorge Matta 
e Paulo Lourenço, respetivamente.

Coro Gulbenkian
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Michel Corboz  Maestro Titular
Jorge Matta  Maestro Adjunto
Paulo Lourenço  Maestro Assistente

sopranos
Ana Bela Covão
Ana Caramelo
Ariana Russo
Carla Frias *

Cecília Rodrigues
Claire Santos *

Cristina Ferreira
Filipa Passos
Filomena Oliveira
Joana Siqueira
Lucilia de Jesus
Manuela Toscano
Maria José Conceição
Mariana Lemos
Mariana Moldão
Marisa Figueira
Mónica Antunes
Mónica Santos
Natasa Sibalic
Rosa Caldeira
Rosário Azevedo
Sara Afonso
Tânia Viegas
Verónica Silva

contraltos
Ana Urbano
Beatriz Cebola
Fátima Nunes
Inês Antunes *

Inês Martins
Inês Mazoni
Joana Esteves
Lucinda Gerhardt
Mafalda Borges Coelho
Manon Marques
Maria Forjaz Serra
Marta Queirós
Marta Ribeiro *

Michelle Rollin
Patrícia Mendes
Raquel Rodrigues
Rita Tavares

Coro Gulbenkian

Tânia Valente
Verónica Santos

tenores
Alberto Oliveira *

Artur Afonso
Diogo Pombo
Fernando Ferreira
Frederico Costa *

Frederico Projecto
Hugo Martins
Jaime Bacharel
João Afonso
João Barros
João Branco
João Custódio
Manuel Gamito
Miguel Silva
Nuno Fonseca
Pedro Miguel
Pedro Rodrigues
Rui Aleixo
Sérgio Fontão

baixos
Diogo Marta Ferreira *

Fernando Gomes
Filipe Leal
Hugo Wever
João Costa *

João Luís Ferreira
José Damas
José Bruto da Costa
Luís Fernandes
Manuel Carvalho
Mário Almeida
Nuno Gonçalo Fonseca
Nuno Rodrigues
Pedro Casanova
Pedro Morgado
Rui Borras
Rui Gonçalo
Sérgio Silva
Tiago Batista

coordenação
Mariana Portas

produção
Fátima Pinho
Luís Salgueiro
Joaquina Santos
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* Coralista Convidado



Em 1962 a Fundação Calouste Gulbenkian 
decidiu estabelecer um agrupamento orquestral 
permanente. No início constituído apenas por 
doze elementos, foi originalmente designado
por Orquestra de Câmara Gulbenkian.
Na temporada 2012-2013, a Orquestra 
Gulbenkian (denominação adotada desde 1971) 
celebrou 50 anos de atividade, período ao longo 
do qual foi sendo progressivamente alargada, 
contando hoje com um efetivo de sessenta 
instrumentistas que pode ser pontualmente 
expandido de acordo com as exigências dos 
programas executados. Esta constituição 
permite à Orquestra Gulbenkian a abordagem 
interpretativa de um amplo repertório, 
desde o Barroco até à música contemporânea. 
Obras pertencentes ao repertório corrente 
das grandes formações sinfónicas tradicionais, 
nomeadamente a produção orquestral de Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn 
ou Schumann podem ser dadas pela Orquestra 
Gulbenkian em versões mais próximas 
dos efetivos orquestrais para que foram 
originalmente concebidas, no que respeita ao 
equilíbrio  da respetiva arquitetura sonora 

interior. Em cada temporada, a orquestra 
realiza uma série regular de concertos no 
Grande Auditório Gulbenkian, em Lisboa, 
em cujo âmbito tem tido ocasião de colaborar 
com alguns dos maiores nomes do mundo 
da música (maestros e solistas).  Atuando 
igualmente em diversas localidades do país, tem 
cumprido desta forma uma significativa função 
descentralizadora.  No plano internacional, por 
sua vez,  a Orquestra Gulbenkian tem vindo
a ampliar gradualmente a sua atividade, tendo 
até agora efetuado digressões na Europa, Ásia, 
África  e Américas. No plano discográfico,
o nome  da Orquestra Gulbenkian encontra-
se associado às editoras Philips, Deutsche 
Grammophon, Hyperion, Teldec, Erato, Adès, 
Nimbus, Lyrinx, Naïve e Pentatone, entre outras, 
tendo esta sua atividade sido distinguida desde 
muito cedo com diversos prémios internacionais 
de grande prestígio. Susanna Mälkki é a 
Maestrina Convidada Principal  e Joana Carneiro 
e Pedro Neves os Maestros Convidados. Claudio 
Scimone, titular  entre 1979 e 1986, é Maestro 
Honorário,  e Lawrence Foster, titular entre 2002
e 2013, foi nomeado Maestro Emérito.

Orquestra Gulbenkian
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Susanna Mälkki  Maestrina Convidada Principal
Joana Carneiro  Maestrina Convidada
Pedro Neves  Maestro Convidado
Lawrence Foster  Maestro Emérito
Claudio Scimone  Maestro Honorário

primeiros violinos
Erik Heide Concertino Principal *

Josefine Dalsgaard 1º Concertino 
Auxiliar *

Bin Chao 1º Concertino Auxiliar
António José Miranda
António Veiga Lopes
Pedro Pacheco
Alla Javoronkova
David Wahnon
Ana Beatriz Manzanilla
Elena Ryabova
Maria Balbi
Otto Pereira
Mafalda Vilan Pires *

Tomás Costa *

Manuel Abecassis *

segundos violinos
Alexandra Mendes 1º Solista
Jordi Rodriguez 1º Solista
Cecília Branco 2º Solista
Maria Leonor Moreira
Stephanie Abson
Jorge Teixeira
Tera Shimizu
Stefan Schreiber
Maria José Laginha
Félix Duarte *

Miguel Simões *

João Castro *

Catarina Barreiros *

violas
Samuel Barsegian 1º Solista
Lu Zheng 1º Solista
Isabel Pimentel 2º Solista
André Cameron
Patrick Eisinger
Leonor Braga Santos
Christopher Hooley
Maia Kouznetsova
Catarina Silva *

Cátia Santos *

Nuno Soares *

Antico Chiara *

Isabel Garcia *

Ricardo Contreras *

Orquestra Gulbenkian

violoncelos
Varoujan Bartikian 1º Solista
Marco Pereira 1º Solista
Martin Henneken 2º Solista
Levon Mouradian
Jeremy Lake
Raquel Reis
Jaime Polo *

Mariana Ottosson *

Nelson Ferreira *

Lara Ariznabarreta *

contrabaixos
Pedro Vares de Azevedo 1º Solista
Manuel Rêgo 1º Solista
Maja Plüddemann 2º Solista
Marine Triolet
Romeu Santos *

João Lucas *

Margarida Ferreira *

Luisa Marcelino *

flautas
Sophie Perrier 1º Solista
Cristina Ánchel 1º Solista Auxiliar
Amália Tortajada 2º Solista
Vera Morais 2º Solista  *

Sofia Cosme 2º Solista *

oboés
Pedro Ribeiro 1º Solista
Nelson Alves 1º Solista Auxiliar
Alice Caplow-Sparks 2º Solista

Corne inglês
Tiago Neves 2º Solista*

clarinetes
Esther Georgie 1º Solista
Iva Barbosa 1º Solista Auxiliar
José María Mosqueda 2º Solista

Clarinete baixo
Rui Martins 2º Solista *

fagotes
Ricardo Ramos 1º Solista
Vera Dias 1º Solista Auxiliar
João Azevedo 2º Solista *

Joana Maia 2º Solista *

Álvaro Machado 2º Solista *

Contrafagote

trompas
Gabriele Amarù 1º Solista
Kenneth Best 1º Solista
Eric Murphy 2º Solista
Darcy Edmundson-Andrade 2º Solista
Telma Gomes 2º Solista *

trompetes
Stephen Mason 2º Solista
Paulo Carmo 1º Solista Auxiliar *

David Burt 2º Solista

trombones
Rui Fernandes 2º Solista
Pedro Canhoto 2º Solista

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista

percussão
Abel Cardoso 2º Solista 

João Dias 2º Solista *

Miguel Cota da Silva 2º Solista *

João Ramalho 2º Solista *

André Castro 2º Solista *

cimbalão
Manuel Campos 1º Solista *

piano / celesta
João Lima Soares 1º Solista*

Inês Mesquita 2º Solista*

harpas
Coral Tinoco Rodriguez 1º Solista  *

Catrin Williams 2º Solista *

* instrumentista convidado

coordenação
António Lopes Gonçalves

produção
Américo Martins, Marta Andrade
Inês Rosário, Leonor Azêdo
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GULBENKIAN.PT mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música de câmara

12 Maio
sexta, 19:00

Karita
Mattila
O regresso 
da Diva
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