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o Concerto Moderno é uma orquestra de 
cordas formada por jovens instrumentistas 
da área de Lisboa, com um projecto 
artístico sólido e ambicioso no campo  
da música clássica. aborda repertório  
de muitas épocas, do barroco aos nossos 
dias, sem ideias feitas e com vontade  
de descobrir novos caminhos, mesmo  
nas obras mais frequentemente tocadas. 
esta orquestra, que conta já com várias 
participações em festivais de música, 
nacionais e estrangeiros, tem-se 
apresentado em concerto em espaços  
tão emblemáticos como o teatro nacional 
de são carlos, o centro cultural de Belém, 
o Palácio da ajuda ou o teatro são Luiz, 
entre outros. em quase todos os concertos 
há solistas convidados – sempre músicos 
de reputação internacional – que podem 
trazer novas perspectivas e ambições 
sempre renovadas a este colectivo. 
(concerto moderno)
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concerto/  
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obras de Wolfgang amadeus Mozart

adagio e Fuga em dó menor, K. 546

concerto em Lá maior para  
Piano e orquestra, K.488

Allegro
Andante
Presto

divertimento em Fá maior, K. 138
Allegro

Andante
Presto

orquestra
Bernardo aguiar
tomás soares
inês saraiva
Francisco silva
david alves
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Joana Borges
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sofia Gomes

Co-apresentação
concerto moderno
são Luiz teatro municipal

i D D o  Ba r - s H a i

o pianista israelita iddo Bar-shai nasceu em 1977 em nazaré illit. 
estudou com Bracha ornan-margalit em Haifa e com a Professora 
Pnina salzman, no departamento de piano da academia de música 
rubin na Universidade de tel-aviv, tendo também recebido 
acompanhamento do maestro alexis Weissenberg. desde cedo que  
a sua forma de tocar atraiu as atenções e, aos 11 anos, contava já com 
bolsas de estudo da Fundação cultural américa – israel.

desde então, a sua carreira adquiriu uma dimensão internacional: 
actuou em palcos tão importantes como Wigmore Hall (Londres), o 
mann auditorium (tel aviv), o theatre des champs elysees (Paris), a 
sala de concertos da Ópera de tóquio e do Beijing Zhongshan, entre 
outros em variados países.

da primeira vez que actuou como solista com uma orquestra tinha  
12 anos, e desde então foi dirigido pela batuta de Lawrence Foster,  
aldo ceccato, Jesus Lopez-cobos, Horia andreescu entre outros,  
com importantes orquestras da europa e israel, tais como a english 
chamber orchestra, a israel Philharmonic orchestra, a Jerusalem 
symphony–iBa, a orchestre de chambre de Paris e outras.

iddo Bar-shai está determinado a explorar todas as variadas 
possibilidades oferecidas pelo seu instrumento e toca música de 
câmara regularmente, com grupos como o Ysaÿe Quartet, o aviv 
Quartet, o ebène Quartet, o modigliani Quartet e o american string 
Quartet.

tem sido um participante do verbier Festival & academy e do 
programa do “steans institute”, no Festival de ravinia.  em 2004 deu  
o seu recital de estreia no prestigiado Festival internacional de Piano 
de La roque d’anthéron em França, onde actua todos os anos desde 
então. em 2010, tomou parte na interpretação da integral das obras  
de chopin para piano, em conjunto com outros cinco pianistas, nos 
Festivais La Folle Journée por todo o globo, terminando em varsóvia 
(onde foi gravado e filmado para o canal de televisão mezzo).

a interpretação de Bar-shai é, ao mesmo tempo, delicada e 
inabalável e como uma daquelas raras ocasiões em que somos 
arrebatados de imediato pelo que ouvimos, levados numa viagem 
mágica da qual só regressamos depois da nota final. vejo-o agora  
como um dos mais líricos e requintados pianistas do nosso tempo,  
The Listener.


