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Divine
I Parte
Quinteto para Clarinete e Quarteto  
de Cordas em Lá maior, K. 581
de Wolfgang Amadeus Mozart

1. Allegro
2. Larghetto
3. Menuetto
4. Allegretto con variazioni

II Parte
Quinteto para Clarinete e Quarteto  
de Cordas em Si menor, Op. 115
de Johannes Brahms

1. Allegro
2. Adagio
3. Andantino – presto non assai,  
ma con sentimento
4. Con moto
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Divine, ou a celebração da amizade
Se tivéssemos de dar um nome a este projeto, seria com certeza 
este: A Importância da Amizade na Música. A começar pela 
escolha do repertório, que celebra a amizade que une compositor 
e instrumentista: em primeiro lugar, o Quinteto para Clarinete e 
Quarteto de Cordas de W.A. Mozart, a primeira obra da história 
da música escrita por um grande compositor para esta formação. 
Mozart dedicou-a ao seu grande amigo Anton Stadler, o maior 
clarinetista do seu tempo. Foram laços puramente humanos que 
desempenharam um papel decisivo na criação das obras solistas 
para clarinete por parte de Mozart. Ao longo de todo o quinteto,  
o som do clarinete canta a amizade fraternal entre os homens.  
Um século mais tarde, à semelhança do que sucedera com 
Mozart, e inspirado neste princípio de amizade e de mútua 
admiração artística, Brahms escreveu para o grande clarinetista 
da sua época Richard Mühlfeld o magistral Quinteto para 
Clarinete e Quarteto de Cordas.

É também esta relação de excelência e amizade que a Buffet 
Crampon desenvolve com todos os artistas. O novo modelo 
de clarinete criado pela empresa parisiense – Divine, nome de 
batismo de um clarinete sublime, expressão máxima da perícia 
técnica e artesanal da Buffet Crampon – serviu de mote à 
gravação do primeiro CD do Arte Music Ensemble, demonstrando 
que, quando fortalecidos por uma sólida amizade, os nossos 
trabalhos ganham qualidade e profundidade.

Neste Dia Mundial da Música, sinto-me particularmente feliz por 
ter o privilégio de tocar mais uma vez nesta maravilhosa sala, onde 
vivi alguns dos momentos mais criativos e gratificantes da minha 
carreira. Por vezes, dou por mim a pensar: que pena não ter sido 
ator e não pertencer, de facto, a esta família extraordinária que é 
o TNSJ. Também esta relação de amizade é, com este concerto, 
celebrada e aprofundada. Por fim, uma palavra especial para o 
encenador Nuno Carinhas, pela sua enorme sensibilidade artística 
e pelo carinho com que trabalhou connosco e nos recebeu.

Carlos Piçarra Alves

O Arte Music Ensemble é constituído pelos 
músicos Luís Filipe Sá (piano), Carlos Piçarra Alves 
(clarinete), Maria Kagan (violino), José Despujols 
(violino), Mateusz Stasto (viola) e Vicente Chuaqui 
(violoncelo), núcleo a partir do qual, com a 
eventual colaboração de outros instrumentistas, se 
constituem formações que vão do trio até outras 
mais abrangentes, permitindo uma abordagem 
eclética aos mais relevantes repertórios da história 
da música. Apesar de só recentemente 

se apresentarem com a designação Arte Music 
Ensemble, os elementos do agrupamento têm, 
para além da necessária empatia mútua para 
desenvolver uma atividade artística conjunta, 
uma larga experiência profissional em todas as 
vertentes da performance musical. Como tal, têm-se 
apresentado, desde há uns anos, com regularidade 
em concertos, tendo a sua atividade culminado 
recentemente na gravação do CD Divine.
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