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Programa

Parte I

Cécile Chaminade (1857 - 1944)
Pièces romantiques op. 55

• Primavera
• La chaise a porteurs
• Idylle arabe
• Sérénade d’automne
• Danse hindoue
• Rigaudon

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106:2A

Claude Debussy (1862 – 1918)
Petite suite

• En bateau
• Cortège
• Menuet
• Ballet

 
Parte II

Joseph Jongen (1873 – 1953)
Pages intimes

• Il étair une fois
• Dansez, Mizelle...
• Le bon chival

Gabriel Fauré (1845 – 1924)
Suite Dolly

• Berceuse
• Mi-a-u
• Le jardin de Dolly
• Pas espagnole

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Schafe können sicher weiden, BWV 208

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)
Danse macabre

Ficha artística
Jill Lawson e Luísa Tender, piano a 4 mãos

Patrocínio

Mecenas



Sinopse

Este programa dá especial ênfase a obras de compositores 
franceses e belgas dos séc. XIX e XX, pontuadas pela 
música de Johann Sebastian Bach. Camille Saint-Saëns 
e Gabriel Fauré foram professor e aluno. Claude Debussy 
e Saint-Saëns eram considerados, e consideravam-se, 
incompatíveis. Cécile Chaminade, uma mulher, impôs-se 
num mundo quase exclusivamente masculino. Joseph 
Jongen, embora talvez menos conhecido do grande 
público, foi uma importante figura da vida musical 
belga da primeira metade do séc. XX. Não obstante as 
diferenças entre compositores e linguagens musicais, há 
laços que unem as temáticas dos andamentos que aqui 
se sucedem. Entre outros, as cenas de dança, as canções 
de embalar ou sonhar, e a inspiração em mundos 
distantes e de fantasia.

Biografias

Jill Lawson

Jill Lawson, pianista de nacionalidade luso-americana, 
nasceu no México em 1974 e cresceu na Bélgica, 
residindo atualmente em Portugal.

Aos 8 anos, iniciou os seus estudos de piano na 
Academia de Música de Antuérpia. Aos 14 anos entrou 
no Conservatório Real da Flandres em Antuérpia, onde 
recebeu aulas de Heidi Hendrickx e Levente Kende, 
e onde obteve os Diplomas Superiores magna cum 
laude para Piano e para Música de Câmara, ambos 
em 1995. Simultaneamente, foi aceite na prestigiosa 
escola Chapelle Musicale Reine Elisabeth em Waterloo 
(Bruxelas), onde se formou em 1995 “com virtuosidade e 
grande distinção”.

Continuou os seus estudos com Jan Wijn no Conservatório 
em Amsterdão, obtendo o “Tweede Fase” em 2002, e com 
Leon Fleisher e Ellen Mack no Peabody Institute of the 
John Hopkins University em Baltimore (Maryland, EUA), 
onde obteve o Diploma de Pós-Graduação (GPD) em 
Piano, no ano de 2000, e o Mestrado de Música (MM) 
em Música de Câmara, em 2004.

Fez vários cursos de aperfeiçoamento, dos quais 
se destacam os seguintes: 2.º Prémio no Concurso 
Internacional “Vianna da Motta” (Macau, 1997); finalista 
na “Classical Fellowship Awards” da American Pianists 
Association (Indianapolis, 2003); 4.º Prémio no “Concurso 
Internacional Schubert” (Dortmund, 2001); finalista 
no Concurso International de Piano “Premi Principat 
d’Andorra” (Andorra, 2001); 1.º Prémio no Concurso 
“Cidade de Covilhã” (Portugal, 2001); 2.º Prémio no 
Concurso de Interpretação do Estoril (2001); 3.º Prémio no 
“Tromp Music Competition” (Eindhoven, Holanda, 1996); 
laureada no Concurso “Tenuto” (Bruxelas, 1995); laureada 
no “Prize de Vries-Tolkowsky” (Bélgica, 1986).

Como solista, deu recitais e tocou com orquestras 
na Europa, América e Ásia, nomeadamente a 
Nationaal Orkest van Belgie, Orkest der Lage Landen, 
Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, BRTN 
Filharmonisch Orkest, Kamerorkest van Antwerpen, 
Symfonie Orkest van de Vlaamse, Radio Kamerorkest the 

Netherlands, Brabants Orkest Klassische Philharmonie 
Telekom Bonn, The Middle Tennessee Symphony, Quad 
City Symphony, Indianapolis Chamber Orchestra, 
Shanghai Symphony Orchestra, Camerata Alma Mater, 
Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orquestra do Norte, 
Orquestra Concerto Moderno, Orquestra Sinfónica Juvenil 
de Lisboa, entre outras. Mantém simultaneamente uma 
intensa atividade no domínio da música de câmara, 
tendo atuado, entre outros, com Augustin Dumay, Artur 
Pizarro, Pavel Gomziakov e Elisabete Matos. Juntamente 
com o seu irmão Eliot, violinista, forma o Duo Lawson & 
Lawson.

Desde 2013 está a coordenar a classe de piano da Escola 
de Música do Colégio Moderno e é docente na Escola 
Superior de Artes Aplicadas em Castelo Branco.

Jill gravou as sonatas de Hindemith para violino e piano 
(Brilliant Classics 2014), a obra de música de câmara 
de António Fragoso e de Joly Braga Santos (Brilliant 
Classics 2013 & Toccata Classics 2020), as obras para 
violino e piano de Frederico de Freitas (Brilliant Classics 
2015) e obras para violino e piano de Henri Vieuxtemps e 
Eugene Ysaye (2019).

Luísa Tender

Luísa Tender nasceu no Porto. Nesta cidade estudou 
piano com Anne-Marie Mennet, Pedro Burmester e 
Helena Sá e Costa. Entre 1997 e 2000, foi aluna de Vitalij 
Margulis em Los Angeles; e posteriormente de Irina 
Zariskaya, no Royal College of Music em Londres, onde 
obteve o grau de Master of Music. Foi também aluna 
de Marian Rybicki e recebeu o Diplôme Supérieur 
d’Exécution em piano na École Normale de Musique de 
Paris. Tem um Diploma de Estudos Avançados pela FCSH/
NOVA (Lisboa), onde está a concluir o doutoramento em 
Ciências Musicais. Foi premiada em diversos concursos 
de música.

O seu primeiro CD (Bach and Forward, edição de autor, 
Londres 2009), que inclui obras de J. S. Bach, F. Schubert 
e C. Debussy, foi Escolha do Mês na revista britânica 
Classical Music. O seu segundo trabalho discográfico, 
Página Esquecida, um CD duplo com obras portuguesas 
para violoncelo e piano com Bruno Borralhinho (Dreyer 
& Gaido, Berlim, 2009), recebeu também os melhores 
elogios em publicações da área da música (Fanfare, 
Strings Magazine, Das Orchester, entre outras). Gravou 
a integral das sonatas para piano de J. D. Bomtempo 
(Naxos Grand Piano, 2019), um trabalho que teve grande 
destaque na imprensa internacional especializada 
(Ritmo, Music Web International, Stretto, Musikalifeiten). 
A revista espanhola Ritmo dedicou-lhe um longo artigo 
intitulado Tiempo para Bomtempo – Luísa Tender. Luísa 
publicou ainda, em coautoria com Manuel Pedro Ferreira, 
um álbum didático multimédia intitulado O pescador de 
sons (Lisboa, CESEM, 2019). A propósito de um dos seus 
concertos, o London Independent descreveu-a como “a 
natural Beethovenian”.

Foi, durante dois anos letivos, assistente convidada na 
Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do 
Porto (ESMAE). Atualmente, reside em Lisboa e ensina 
na Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco 



(ESART), onde reúne uma classe de jovens pianistas 
oriundos de vários pontos de Portugal e Brasil. Orienta 
com regularidade masterclasses de piano e é presidente 
da assembleia-geral da EPTA-Portugal (European Piano 
Teachers Association).

Luísa Tender foi, durante os anos da sua formação, 
bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian e do Royal 
College of Music.

Notas de programa

Este programa dá especial ênfase a obras de 
compositores franceses e belgas dos séculos XIX e XX, 
pontuadas pela música de J.S. Bach. Não obstante as 
diferenças entre compositores e linguagens musicais, há 
laços que unem as temáticas dos andamentos que aqui 
se sucedem. Entre outros, as cenas de dança, as canções 
de embalar ou sonhar, e a inspiração em mundos 
distantes e de fantasia.

As peças para quatro mãos op. 55 de Cécile Chaminade 
(1857-1944) caracterizam-se pela sua diversidade 
temática e pela espontaneidade da sua escrita musical. 
A compositora, nascida em Paris, impôs-se num mundo 
dominado por figuras masculinas, de entre as quais os 
seus professores. Aluna de Benjamin Godard, aos oito 
anos terá mostrado as suas composições a Georges 
Bizet, que com elas terá ficado muito impressionado. 
Conhecida como compositora de obras de música “de 
salão”, da sua produção destacam-se também uma 
sonata para piano, trios com piano, variações e obras 
sinfónicas. 

A Petite Suite para quatro mãos de Claude Debussy 
(1862-1918) foi composta entre 1886 e 1889 e estreada 
pelo próprio compositor, ainda muito jovem, ao lado do 
editor e pianista Jacques Durand. Os títulos das duas 
primeiras peças referem-se possivelmente a poemas das 

Fêtes Galantes de Paul Verlaine. A obra foi publicada 
originalmente para quatro mãos e posteriormente 
orquestrada, ainda em vida do compositor, por Henri 
Büsser. O conjunto das quatro peças, escritas por um 
jovem que mal acabara ainda os seus estudos musicais, 
é um dos mais encantadores tesouros do repertório 
camerístico para quatro mãos.

Joseph Jongen (1873-1953), pouco conhecido do grande 
público, foi um dos mais importantes compositores 
belgas do seu tempo. Era também organista e foi 
professor no Conservatório Real de Bruxelas. A sua 
produção musical inclui sinfonias, concertos, obras de 
música de câmara e, naturalmente, composições para 
órgão. A delicadeza das Pages Intimes contrasta com a 
dimensão e dificuldade extrema de algumas das suas 
composições, de entre as quais a monumental Sinfonia 
Concertante para órgão e orquestra. Estas pequenas 
peças caracterizam-se por uma exploração requintada 
dos diferentes registos do piano, muitas vezes recorrendo 
a um contraponto refinado cujas linhas passam 
discretamente de um para o outro pianista. 

A Suite Dolly, de Gabriel Fauré (1845-1924) é uma das 
peças mais tocadas do repertório francês para piano. 
Cerca de dez anos posterior à Petite Suite de Debussy, 
foi oferecida pelo compositor à pequena Régina Bardac, 
conhecida como Dolly. A estreia foi feita por Édouard 
Risler e por Alfred Cortot, que mais tarde fez um arranjo 
para piano solo destas pequenas peças.  

Fechamos este recital com a Danse Macabre, de Camille 
Saint-Saëns (1835-1921), cuja morte se comemora este ano 
o centenário. Ilustríssimo compositor e professor — entre 
outros, de Fauré — foi também maestro e, à semelhança 
de Jongen, organista. A versão original de Danse 
Macabre, composta em 1874, é inspirada na mesma 
temática (a dança da morte) que, anos antes, levara Liszt 
a compor a sua Totentanz. O arranjo para quatro mãos 
com o qual fechamos este recital é da autoria de Ernest 
Guiraud (1837-1892).

Consulte a programação completa em www.cistermusica.com

É expressamente proibida a captação de imagens e som durante o espetáculo. 
Desligue o telemóvel, desfrute e grave na sua memória.
Poderá rever os melhores momentos no website e nas redes sociais do festival.


