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PETER SANDBERG:
AS IMAGENS PROJECTADAS PELA MÚSICA

Na música do sueco Peter Sandberg todas as categorias se confundem – clássica, 
de câmara, cinemática ou ambiental – mas não faz mal, porque no fim o que daí 
resulta é um som celestial. Criador de inúmeras peças para cinema e televisão é 
um prolífico compositor capaz de trabalhar as cordas com enorme sensibilidade. 
Em Portugal apresentar-se-á, sentado, ao piano, revelando algumas das suas peças 
mais delicadas, feitas de notas e cadências, silêncios e melodias, histórias sonoras.

Música doce, ondulando em câmara lenta, povoada pelas notas de piano, insi-
nuando-se como filigranas em crescendo, numa subtil tapeçaria sonora feita de 
maneira aparentemente simples, evocando formas, espaços, paisagens e per-
sonagens tocadas pela humanidade. É música instrumental tão rigorosa quanto 
emotiva aquela que propõe.

Cada tema cria as suas próprias imagens, mas em conexão com um sentido geral. 
Por vezes aproximamo-nos do sossego, outras vezes de uma espécie de sinfonia 
sumptuosa com as notas elevando-se em espiral. Como tantos outros jovens 
músicos que se movem pelos terrenos da música neoclássica ou pós-clássica, 
mais do que fazer ligações entre géneros ou preocupar-se com classificações, 
interessa-lhe o tipo de sensações que difunde. Perdermos a noção de tempo 
e espaço. Induzir o ouvinte a uma experiência diferente. Transcendermo-nos.

Na música de Peter Sandberg criam-se pontes invisíveis entre escolas e geogra-
fias, tanto fazendo ressoar o minimalismo como a música cinemática ou as palpi-
tações da música clássica contemporânea. A forma como acaricia o piano resulta 
em qualquer coisa intensa sendo capaz de iluminar a melancolia, com delicadeza 
e sabedoria. Às vezes, na maior parte das vezes, não é preciso absolutamente 
mais nada.

RUI MASSENA: 
DELE ESPERA-SE SEMPRE O INESPERADO

Carismático, talentoso, invulgar. Estes são alguns dos adjectivos que por norma 
tentam qualificar o percurso do maestro, compositor e pianista Rui Massena. Será 
tudo isso. Mas é também alguém com grande engenho, com ideias, e sentido de 
concretização. Para ele a música clássica constituiu sempre ponto de partida, não 
necessariamente de chegada. É o desafio e o processo que o motivam.

O que bem vistas as coisas nem é assim tão surpreendente se olharmos para a sua 
biografia. Começou a estudar piano aos seis anos, sendo cedo reconhecido como 
alguém com aptidão para a criação, acabando por se formar como maestro e convi-
dado à titularidade nesse papel e director artístico na Orquestra Clássica da Madeira 
entre 2000 e 2013.

Naquela ilha foi também director pedagógico do Conservatório das Artes da Madeira 
(Cepam) e em 2010 foi convidado para programar a área de música na Guimarães 
2012 – Capital Europeia da Cultura, ganhando aí uma grande visibilidade, que o 
conduziriam a outros projectos, como Música, Maestro, retrato na TV da música 
erudita em Portugal que tentava conquistar novos públicos para a música clássica.

Em simultâneo, ao longo dos anos, dirigiu cerca de 30 orquestras em 14 países, 
tendo sido o primeiro português a dirigir no Carnegie Hall de Nova Iorque, e o princi-
pal maestro convidado da Orquestra Sinfónica de Roma. A partir de 2013 dedicou-se 
a criar o seu próprio universo sonoro, acumulando a sua actividade de maestro 
e comunicador com a composição, acabando por lançar o seu primeiro álbum, Solo, 
em 2015, a que se seguiria no ano seguinte, Ensemble, onde o seu piano tocava 
outros universos, com um grande envolvimento orquestral provocado pela colabo-
ração com Czech National Symphonic Orchestra.

O cruzamento de linguagens é algo que sempre privilegiou, não apenas como forma 
de aliciar diferentes públicos, mas também uma maneira de se desafiar esteticamen-
te, bastando recordar a aventura Expensive Soul Symphonic Experience, onde uma 
orquestra clássica se encontrava com o hip-hop, ou mais recentemente, quando for-
mou a Rui Massena Band, onde o piano ainda e sempre serve de orientação, mas 
agora rodeado por outros instrumentos acústicos e texturas electrónicas. Em todas 
as andanças onde investe só existe uma certeza: esperar o inesperado.



HAUSCHKA:
O MESTRE DO PIANO ILUSIONISTA

Parem por uns momentos. Detenham-se no silêncio. Agora imaginem alguém a tocar 
piano. Depois oiçam o alemão Volker Bertelmann, mais conhecido por Hauschka, e 
nunca mais conseguirão imaginar o som de um piano da mesma maneira.

Ao longo de oito álbuns distribuídos por uma dúzia de anos, o alemão tornou-se 
no mestre do piano preparado. Para gravar o seu último trabalho, What If (2017), 
combinou velhas e novas tecnologias. O resultado é talvez o seu álbum mais rico 
e imersivo. Conhecido sobretudo pelos intimistas concertos a solo, é também um 
dos mais originais orquestradores contemporâneos, nunca de deixando aprisionar 
pelas fórmulas académicas. A sua música é hipnótica, circunferências de harmonias 
irresistíveis, que tanto funcionam quando se faz acompanhar de um colectivo de 
músicos, ou na presente versão, solitariamente. Nas suas mãos o piano parece uma 
máquina de fazer todas as músicas possíveis, clássica, de câmara, electrónica, mini-
mal ou ambiental.

Como os outros músicos convocados para o ciclo Classic Waves é alguém que se 
move por entre vários territórios, sendo dos mais sérios representantes da ten-
dência neoclássica ou pós-clássica, conseguindo tocar um público transgeracional, 
alguns mais próximos da música clássica e outros mais sensíveis às linguagens popu-
lares da pop, rock ou electrónica. A feitura de bandas-sonoras para cinema ou TV é 
outra das suas facetas, tendo composto para inúmeros filmes, com destaque para 
Lion – A Longa Estrada para Cada, trabalho que lhe valeu uma nomeação (na com-
panhia de Dustin O’Halloran dos A Winged Victory For The Sullen) para os Óscares 
do ano passado.

Nos seus espectáculos a música, a iluminação e a concepção lúdica do cenário con-
tribuem para o mesmo efeito, fazendo viajar o ouvinte, enquanto ele se entrega ao 
piano, por vezes seguindo um guião pré-definido, outras vezes entregando-se ao 
deleite do improviso. Por vezes toca as notas do piano, outras as cordas do piano, 
extraindo daí uma sonoridade que consegue ser percussiva ou indefinível, fazendo o 
ouvinte duvidar do que ouve: guitarras? Cítaras? Não, apenas o piano.

Como se não bastasse é um excelente comunicador, mostrando que a experimen-
tação e a inteligibilidade, a erudição e a capacidade de projectar universalidade, po-
dem caminhar a par.

Nas noites Classic Waves não só é possível, como é desejável.

PETER BRODERICK:
JUNTOS OUTRA VEZ COM O SEU PIANO

Compositor, pianista e multi-instrumentista, o americano Peter Broderick vai estar 
outra vez em Portugal. E como sempre será uma apresentação única. Desta vez em 
torno do álbum do final do ano passado, All Together Again, que integra peças instru-
mentais que foi coleccionado ao longo da última década e que integraram projectos 
artísticos muito diferenciados. 

Existe por exemplo um tema épico de 17 minutos (“A ride on the bosphorus”) que foi 
comissionado para um projecto da artista Fiona Hallinan em torno de uma travessia 
de barco em Istambul na Turquia, mas também há lugar para uma peça original que 
foi composta para uma festa de casamento de uma amiga (Emily) ou para um filme 
(Robbie’s song).  

Não surpreende que assim seja. Peter Broderick é um dos músicos contemporâneos 
mais solicitados para criar música para cinema, dança, instalações de arte ou teatro, 
seja através de peças de piano emotivas ou de composições onde o envolvimento 
harmónico é da ordem do celestial.  

Ao lado de Hauschka ou Ólafur Arnalds, é mais um desses jovens músicos inclassi-
ficáveis, que tanto se inspira na música clássica, como na folk ou na pop. Com meia 
dúzia de álbuns a solo, colaborações e passagens por grupos como os dinamarque-
ses Efterklang,  é um criador ímpar de música intima, sensitiva e calorosa, com a 
quantidade certa de originalidade. 

Vê-lo em palco é percepcionar alguém que, em simultâneo, é um dotado tecnica-
mente, mas que mantém uma grande frescura na sua aproximação aos instrumen-
tos, integrando uma certa dose de improviso nas suas apresentações, mas sem que 
isso dissemine o ambiente global dos seus espectáculos onde prevalece um misto 
de lirismo, fantasia e de elevação. Desta vez não será certamente diferente e isso 
são magníficas notícias.

FEDERICO ALBANESE:
O PIANISTA CONTEMPLATIVO

A música de Federico Albanese foi sempre contemplativa. Já era assim nos álbuns 
The Houseboat And The Moon e For The Blue Hour, e volta a sê-lo no novo By The 
Deep Sea, em destaque na digressão que vai passar por Lisboa. O que também tem 
estado sempre presente na sua música é a predilecção por captar estados emocio-
nais transitivos, aquele tipo de melancolia reflectiva que parece irromper quando o 
dia dá lugar à noite, quando tudo parece livre, vago, incerto, flutuando pelo espaço 
e tempo. 

Daí que a sua música seja quase sempre delicada, misto de atmosferas gentis e no-
tas de piano repetitivas que instauram um clima tão elegante quanto melancólico. 
Mas é uma taciturnidade que não se fecha sobre si própria, emanando felicidade 
e esperança. O compositor e pianista italiano – a residir em Berlim – é alguém que 
consegue dotar a sua música de uma tapeçaria de fascinantes texturas – incluindo 
orquestrações, pianos acústicos e eléctricos ou sintetizadores – expondo uma so-
noridade evocativa, fazendo ressonância com as nossas memórias mais profundas. 

Quem está familiarizado com a vaga neoclássica (de Nils Frahm a Michael Price) irá 
encontrar na música do italiano pontos de contacto, com ele a colocar o piano no 
centro da acção, rodeando-o de arranjos e elementos electrónicos, dotando a sua 
música de uma qualidade meditativa. Uma vez, numa entrevista, disse que gostava 
que a sua música conseguisse captar o mesmo tipo de ambientes reflectidos nos 
quadros do pintor americano Edward Hooper (1882-1967). Na sua pintura existe 
uma mistura de realismo e estranheza, com ênfase na atmosfera, nos cenários ou na 
composição minuciosa da luz. Muitos dos seus quadros parecem captar um antes e 
um depois de uma situação qualquer, sem que se perceba exactamente o quê, como 
se fossem fragmentos de um contínuo. 

A música de Federico Albanese é assim: nem início, nem fim, apenas a captação 
da transitoriedade dos estados de espírito ou das relações humanas, através de um 
piano que nos interpela a todo o momento

RODRIGO LEÃO: 
COMO NUNCA O OUVIMOS 

Todos achamos que conhecemos Rodrigo Leão. Afinal, são vinte e cinco anos de 
carreira a solo, assinalados em 2018, para além do passado colectivo com os Sétima 
Legião e Madredeus. E no entanto se existe alguém que tem conseguido reinventar-
-se ao longo do tempo é ele. Já andou pela pop, minimalismo, electrónicas, música 
contemporânea, clássica, bandas-sonoras (Do filme O Mordomo à série documental 
Portugal – Um Retrato Social) ou colaborações (da Orquestra Gulbenkian a Scott 
Matthew) e, no fim de contas, nunca deixou de ser ele próprio.

Já correu mundo, mas apetece ter a sua música só para nós. Já gravou com orques-
tras e coros monumentais, mas também compôs para embalar as primeiras palavras 
de um dos filhos e dedicou um álbum à mãe. É discreto mas não se assusta em 
convocar grandes nomes para gravarem com ele (Beth Gibbons, Stuart Staples, Neil 
Hannon, Adriana Calcanhoto). E acima de tudo, apesar da diversidade e qualidade 
do seu percurso, continua a inquietar-se e, nesse movimento, desafiando também 
o público.

Este ano ele vai dar os últimos concertos da digressão conjunta com o cantor-com-
positor Scott Matthew, ao mesmo tempo que terá uma versão revista do espectá-
culo Os Portugueses, mas no Classic Waves apresentará um outro conceito de con-
certo. Trata-se de Instrumental – O Ensaio, com forte componente de projecções 
vídeo e focado integralmente em composições instrumentais, sendo assistido por 
um Ensemble de cinco músicos.

Como sempre nele, será um espectáculo com algo de familiar – ou não tivesse uma 
identidade e sonoridade reconhecível – e de particular, porque haverá novas compo-
sições em que tem trabalhado nos últimos tempos e que serão reveladas em versões 
integralmente instrumentais. Será um concerto em que teremos a oportunidade, 
em primeira mão, de ouvir uma série de novos temas, em versões irrepetíveis, que 
farão parte de um novo álbum de originais, que será lançado até ao final do corrente 
ano.

Vinte e cinco anos depois do lançamento do álbum Ave Mundi Luminar (1993), 
Rodrigo Leão celebra a sua carreira, ao mesmo tempo que mostra o que virá aí para 
os anos vindouros e o Tivoli BBVA, em Lisboa, vai ter oportunidade de o testemunhar 
em estreia.

Classic Waves 
Quando a música clássica é também pop isso é CLASSIC WAVES.

Desarrumemos a sala. Mudemos os móveis de lugar. Esqueçamos por um momento 
as prateleiras onde tentamos arrumar a realidade. Coloquemos os discos de música 
clássica misturados com os da pop.

Pensamos a música através de prateleiras e classificações. Mas de vez em quando 
existem momentos em que uma série de músicos nos interpela e desafia a reavaliar 
aquilo que dávamos como arrumado.

Esta é uma dessas ocasiões históricas. Compositores e músicos como os portugueses 
Rodrigo Leão e Rui Massena, o americano Peter Broderick, o alemão Hauschka, o 
italiano Federico Albanese ou o sueco Peter Sandberg põem em causa algumas das 
nossas certezas.

São da música clássica ou da popular? Tiveram uma aprendizagem clássica ou são 
autodidactas? A que tipos de públicos se dirigem? Onde os arrumamos? No centro 
destas questões estará o CLASSIC WAVES – 1º Ciclo de Música Clássica Moderna, com 
uma série de três concertos duplos, a decorrem no Tivoli em Lisboa, que se estenderá 
por Abril, Maio e Junho. A 27 de Abril haverá Rodrigo Leão e Hauschka. A 24 de Maio, 
Peter Broderick e Federico Albanese. E a 28 de Junho, o encerramento, com Rui Mas-
sena e Peter Sandberg.

Estes compositores mostram que as concepções da música clássica podem coabitar 
livremente com as da música popular. Conhecem os dois lados e por isso permitem-
-se ter uma atitude natural com divisões que não vislumbram. Esse muro, sabem-no, 
está mais na imaginação, e nas construções sociais, do que na realidade.

O piano é, por norma, o seu instrumento de eleição, com a sensibilidade clássica a 
ser complementada por uma miríade de influências, da música electrónica, do am-
bientalismo, do progressivo, da folk ou da pop no sentido mais global. E quando não 
é a música, é a atitude ou visual que comunica esse desafio de mudar convenções. 

A maioria estudou em conservatórios, mas também os há intuitivos. Tanto compõem 
para álbuns da sua autoria, como criam bandas-sonoras para cinema, dança, teatro 
ou arte. Por norma são novos, mas acabam por seguir uma linhagem já desenvolvida 
por músicos experimentados, de Michael Nyman a Wim Mertens, passando por 
Ludovico Einaudi. Para além dos que vamos ter oportunidade de ver em Lisboa nos 
próximos meses, poderíamos falar de Nils Frahm, Ólafur Arnalds, Lubomyr Melnyr, 
Max Ritcher ou Francesco Tristano e muitos outros.

Falamos de uma verdadeira vaga de músicos que se movimenta em territórios hí-
bridos, daí que seja difícil encontrar uma nomenclatura minimamente consensual 
para os nomear. Neoclássicos, pós-clássicos, clássicos modernos ou clássicos ‘indie’, 
são apenas algumas dessas denominações que foram sendo arremessadas para o 
espaço público nos últimos anos, no fim de contas, acabando apenas por reflectir 
essa dificuldade em os situar de uma forma consensual.

Estes compositores estabelecem pontes entre territórios, pertencendo a vários 
deles sem a pressão de terem de optar apenas por um, assumindo essa comple-
xidade, mostrando que a realidade é por vezes mais fascinante do que as muitas 
prateleiras onde a tentamos arrumar. 

Sejam bem vindos, ao CLASSIC WAVES.


