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A música de Komitas
na confluência entre
o Oriente e o Ocidente

O recital desta noite é exclusivamente 
preenchido por obras de Komitas Vardapet 
(1869-1935), uma das grandes referências da 
música arménia. A Arménia situa-se no Cáucaso 
e integrava o Império Otomano no tempo de 
Komitas. Este recolheu e arranjou milhares 
de melodias tradicionais, vindo a criar música 
erudita com fortes raízes na cultura popular. 
A predominância das canções e danças a uma 
voz na região colocaram um desafio importante 
ao compositor que, tendo estudado em Berlim 
numa época de grande fascínio pelo exótico, 
a adequou a espaços domésticos e a salas de 
concertos. Assim, grande parte do repertório 
apresentado hoje consiste em miniaturas que 
refletem a diversidade musical da Arménia.
É possível que as obras tenham sido compostas 
entre o final do século XIX e os anos 
subsequentes à Primeira Guerra Mundial,
num período em que a atividade de Komitas
se repartiu entre a recolha de música nas zonas 
rurais da Arménia e a sua promoção
em Constantinopla. Durante o Genocídio 
Arménio, evento que traumatizou profunda
e irreversivelmente o compositor, Komitas
foi deportado para a Anatólia. Com a saúde 
mental fragilizada, foi internado num hospital 
militar em Constantinopla e transferido em 
1919 para um sanatório em Paris. A música 
do recital de hoje caracteriza-se por uma 
horizontalidade que reflete a dominância da 
melodia nas tradições arménias, contrastando 
com o pensamento harmónico vertical da 
música ocidental da época. Komitas captou 

igualmente a irregularidade métrica das 
melodias arménias e colocou-as em jogos 
e pergunta e resposta que aproveitam o 
contraste tímbrico dos registos do piano.
As Sete Canções são pequenas obras 
contratantes de sabor modal, com motivos 
repetidos e em texturas leves, inspirando-se 
na simplicidade e espontaneidade da música 
tradicional. De lamentos recitados a danças 
vivas, o espetro de atmosferas criadas por 
Komitas representa os registos dominantes
da música da Arménia. Segue-se Msho Shoror, 
uma rapsódia de sete danças tradicionais.
Shoror é uma dança de roda da Arménia,
que Komitas estilizou enfatizando a sua 
rusticidade. A melodia principal, por vezes 
apresentada contrapontisticamente,
é retomada em diversos pontos da obra,
de forma a contrastar com secções mais
estáticas e introspetivas. Algumas das
Sete Danças foram publicadas em Paris
em 1925 com indicação de que foram 
compostas em Constantinopla nove anos 
antes. Evocando instrumentos arménios, 
encontramos danças baseadas em notas 
repetidas, nas quais a ornamentação enfatiza 
as notas principais da melodia. Os ritmos 
assimétricos e circulares interagem com 
passagens contrapontísticas, explorando
os registos do piano e replicando o eco.
O recital termina com a sinuosidade de
Toghik (“Verso curto”), onde as surpresas
na condução melódica se destacam,
marcando a ambiguidade modal da peça.

joão silva
Duração total prevista: c. 50 min.
Concerto sem intervalo

21 SETEMBRO
SÁBADO
21:30 — Grande Auditório

Oriente
— Ocidente

Lusine Grigoryan Piano

Komitas
Sete Canções
1. Semplice
2. Dolente
3. Allegro non troppo
4. Allegretto semplice, tempo rubato
5. Comodo
6. Nobile
7. Allegrezza, energico

Msho Shoror
Reminiscenzen
Unbenannt 1,5

Sete Danças
1. Manushaki
2. Yerangi
3. Unabi
4. Marali
5. Shushiki
6. Het u Araj
7. Shoror

Toghik
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Proeminente pianista arménia, Lusine 
Grigoryan nasceu em Gyumri e estudou no 
Conservatório Komitas de Yerevan, sob a 
orientação de Robert Shugarov. Desde então, 
apresentou-se em concerto na Europa, nos 
Estados Unidos da América, no Médio Oriente e 
na Austrália, sendo muito aplaudida e elogiada. 
A crítica destaca o seu “toque delicado” e a 
“capacidade para interpretar corretamente
a linguagem musical de cada compositor”.
Como solista, atuou em prestigiados festivais 
como o Festival da Holanda (Amesterdão),
o Bozar (Bruxelas), o Festival Nostalgia 
(Polónia), ou o Festival Internacional de 
Música de Camberra (Austrália), entre outros. 

Lusine Grigoryan destaca-se particularmente 
pelo seu exemplar domínio do estilo clássico, 
mas interpreta um extenso repertório 
que se estende do Barroco até à música 
contemporânea. Tem também uma profunda 
consciência da importância das tradições 
musicais populares, o que lhe proporciona 
um grande discernimento na abordagem 
de obras de compositores cujas peças foram 
influenciadas por estes acervos, como são 
os casos de Komitas ou Bartók. As suas 
interpretações das peças de Komitas têm sido 
muito elogiadas em função da originalidade
e rigor que Lusine coloca na tradução da visão 
artística do compositor arménio.
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