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leX icon
reCital CoMeMoratiVo  

Dos 40 anos De Carreira  
De luÍs MaDureira

Recital para vozes e 
piano concebido a partir 
da série de poemas 
LeX ICOn, de salette 
Tavares (1922/1994). 
serão executadas obras 
inéditas escritas para Luís 
Madureira e Jeff Cohen 
pelos compositores acima 
mencionados, explorando 
as potencialidades 
sonoras da escrita da 
poetisa e a criatividade 
dos intérpretes, 
habitualmente 
confrontados com um 
tratamento particular 
da palavra e com a sua 
apresentação cénica. 



leX icon
poemas de  
salette tavares 
(1922/1994)
obras inéditas dos compositores:
antónio sá-dantas
Carlos Caires
Jeff Cohen
João Madureira
José Luís Ferreira
Luís Tinoco
Pedro Moreira

Luís Madureira, tenor
carmen santos, recitante
Jeff cohen, piano

Estreia Absoluta:
Fórum Romeu correia /  
Auditório Fernando Lopes-Graça
29 de Maio de 2014

salette taVares
escritora

Nasceu em 1922, em Moçambique. Aos onze  
anos veio para sintra, Portugal, e viveu em  
Lisboa até 1994, ano em que morreu aos 72 anos. 
Fez o curso de ciências Histórico-Filosóficas  
da Universidade de Lisboa, licenciando-se  
em 1948. traduziu Pensamentos, de Pascal,  
e As maravilhas do cinema, de Georges sadoul. 
Foi bolseira da Fundação calouste Gulbenkian 
especializando-se em Estética em França e 
em Itália, onde trabalhou com Mikel Dufrenne, 
Étienne souriau e Gillo Dorfles. Em 1964, a seguir 
à publicação do Caderno da Poesia Experimental, 
faz uma visita a Nova Iorque onde visita vários 
museus na companhia do seu amigo poeta  
Frank O’Hara. Estudou arquitectura moderna com 
Philip Johnson. No auge da produção concretista 
portuguesa, em 1965, lecciona Estética, na 
sociedade Nacional de Belas Artes, e publica 
as lições correspondentes, sem ilustrações, na 
revista Brotéria. Em 1979, teve uma retrospectiva 
da sua poesia visual na Galeria Quadrum..

Algumas obras editadas:
Espelho cego (Lisboa: Ática, 1957); 14 563 letras 
de Pedro Sete (Lisboa: Livraria Fomento de 
cultura, 1965); Lex icon (Lisboa: Moraes, 1971); 
Obra poética (1957-1971) (Lisboa: Imprensa 
Nacional casa da Moeda, 1992); Poesia gráfica 
(Lisboa: casa Fernando Pessoa, 1995)

luÍs MaDureira
tenor

Nasceu em tomar em 1955. Diplomado com 
o curso superior de canto de concerto pelo 
conservatório Nacional na classe da professora 
Joana silva, continuou os estudos em Londres 
com o professor Peter Harrison. É licenciado em 
Música/canto pela Escola superior de Música de 
Lisboa (EsML) e divide a sua actividade entre o 
ensino, o canto, o teatro e o cinema. Professor 
de canto na EsML, é coordenador das Áreas de 
Especialização em canto dos cursos de Mestrado 
em Música e Ensino da Música. O seu repertório 
abrange música barroca, lied e mélodie, bem 
como um grande número de compositores dos 
séculos XX e XXI. Depois da sua passagem pelo 
coro Gulbenkian – onde foi dirigido como solista 
pelos maestros Jorge Matta, Fernando Eldoro, 
Michel corboz, Michel tabachnik e claudio 
scimone – apresentou-se regularmente em 
recital acompanhado pelos pianistas Olga Prats, 
Jorge Moyano, João Paulo santos, Nuno Vieira 
de Almeida e Jeff cohen, passando por Portugal, 
França, Alemanha, suíça, Inglaterra, EUA, Brasil 
e Moçambique. No teatro trabalhou com Nuno 
carinhas, carlos Quevedo, Ana támen, Filipe 
La Féria, Luís Miguel cintra, Giorgio Barberio 
corsetti, cornelia Geiser, Fernanda Lapa e 
Ricardo Pais. No cinema, foi dirigido por Monique 
Rutler, Joel Farga, Manoel de Oliveira e Ruy 
Guerra. Apresentou-se como solista do Remix 
Ensemble e da Remix Orquestra, sob a direcção 
dos maestros stefan Asbury e Peter Bergamin.

jeFF CoHen
piano

Nascido em Baltimore (EUA), obteve os diplomas 
de piano e música de câmara no conservatoire 
de Musique de Paris, nas classes de Reine 
Gianoli e Geneviève Joy, antes de continuar a 
sua formação com Leon Fleisher, nos EUA, e com 
Peter Feuchtwanger, em Inglaterra. Actualmente 
professor no conservatório de Paris, foi consultor 
na Biblioteca Nacional de França para uma série 
de concertos de mélodie, pianista correpetidor 
na Opéra de la Monnaie em Bruxelas, professor 
na École d’ Art Lyrique de Paris e responsável 
musical no théatre du châtelet. Apresenta-se 
regularmente com numerosos artistas como John 
Aler, June Anderson, cecilia Bartoli, Jean-Paul 
Fouchécourt, Véronique Gens, Angela Gheorghiu, 
Ivry Gitlis, Ida Haendel, sumi Jo, steve Lacy, 
François Le Roux, Noël Lee, Ute Lemper, Luís 
Madureira, Mady Mesplé e Michel Portal, entre 
outros. Gravou vários discos de mélodies de 
Duparc, Fauré, Hahn e Gounod com François 
Le Roux; lieder de Mozart em fortepiano com 
Véronique Dietschy; canções de Kurt Weil  e 
de cabaret com Ute Lemper; um disco a dois 
pianos com Noël Lee; música de câmara, com 
carol Robinson, Pierre Lénert, François Daudin-
clavaud. Gravou também canções de Boris Vian 
com Luís Madureira e fados ao piano com Luísa 
cruz. Foi correpetidor em gravações de ópera 
com Bertrand de Billy, christopher Hogwood, 
John Nelson, Michel Plasson e Georg solti. 
Dirigiu a orquestra da Ópera dos Três Vinténs na 
encenação de Giorgio strehler e foi assistente 
do Maestro Myung-Whun chung na produção de 
Otello, na Opéra Bastille. colaborou com Patrice 
chéreau em Hamlet e Lucio Silla, com Peter Brook 
na produção de Impressions de Pélleas, e com 
Roman Polanski em Masterclass, protagonizada 
por Fanny Ardant. compôs música para teatro 
e cinema e foi director musical e pianista nos 
espectáculos Linha Curva, Linha Turva, Sondai-
me, Sondheim e Tudo isto é Fado, produzidos 
pelo teatro Nacional de s. João. Recebeu em 
2006 o Grau de cavaleiro das Artes e das Letras, 
atribuído pelo Governo Francês.


