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50th International 
ESTA Conference 
2022 - Graz 2022 será certamente recordado como um ano extraordinário para 

a ESTA. Além da comemoração do 50º aniversário da fundação 
deste organismo pela professora Marianne Kroemer, a 50th 
International ESTA Conference marca o regresso às conferências 
presenciais. Para Portugal, este ano é ainda mais especial uma 
vez que o Presidente da ESTA Portugal Jorge Alves foi eleito por 
unanimidade como Vice Presidente do Central Board.
Mas esta Conferência foi palco de outros momentos dignos 
de registo e carregados de emoção. A reunião dos Delegados 
assinalou a despedida de John Shayler após 9 anos de intensa 
colaboração com a ESTA International. Nesse mesmo plenário, 
foi comunicado que os arquivos da ESTA serão depositados 
na Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz para 
organização e conservação. 

O terceiro momento apesar de não constar da agenda das reuniões 
teria de ser abordado. Depois de várias delegações terem subscrito 
a carta do Central Board a condenar a invasão da Ucrânia, a 
criação de condições especiais de acolhimento dos alunos 
refugiados é uma questão de grande importância para a ESTA. 
Aproveitando a presença de Kateryna Zavalko da ESTA Ucrânia, 
os vários países presentes manifestaram a sua solidariedade 
para com a Ucrânia e reportaram as medidas que estão a ser 
implementadas para acolher esses alunos, e mesmo professores, 
nas escolas de Música. Fica a certeza de que todos podemos fazer 
a diferença nesta e em tantas outras situações dramáticas. 

Emília Alves

Laura-Marie Bittniok, John Shayler, Kristian Kolman
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Sob o tema “Promoting young talent at the interface with 
professional education”, o programa da Conferência debruçou-se 
especialmente sobre o ensino a crianças e jovens. Olhando para o 
cronograma geral do programa, adivinhava-se o valor pedagógico 
das inúmeras apresentações e concertos. 
No fim de semana concentraram-se as actividades mais práticas da 
Conferência - as finais dos Concursos de Violoncelo e de Violino, as 
masterclasses com Frans Helmerson e Michaela Martin, a sessão 
evocativa de Marianne Kroemer e exposição dos “50 anos da ESTA”, 
concertos com os BartolomeyBittman Project e com os alunos 
participantes nas masterclasses e ainda a visita à cidade museu de 
Stübing. 
Bem cedo nos dias seguintes, estabelecia-se a rotina de começar 
a manhã com uma sessão de Pilates sob a orientação de Heidi 
Mantere. A manhã de segunda feira foi ocupada com palestras 
introdutórias sobre o ensino musical um pouco por toda a Europa. 
Antes do almoço ainda tivemos a oportunidade de conhecer 
diversos aspectos interessantes sobre cordas na comunicação de 
Markus Lawrenson, representante da D’Addario. Da parte de tarde 
tornou-se necessário escolher a apresentação a que queríamos 
assistir pois estavam programadas várias em simultâneo. 
A primeira escolha recaiu sobre a apresentação de Nicole Wilson 
- Online learning... It’s not all bad! O ensino à distância promoveu o 
desenvolvimento de plataformas, recursos e técnicas que podem 
continuar a ser utilizados como complemento às aulas presenciais, 
tanto pelos professores como pelos alunos. O momento de Q&A 
revelou-se precioso pela troca de experiências relatadas por vários 
dos participantes. 
A apresentação seguinte foi a de Géza Szilvay - Proposal to 
establish music primary schools, numa sala belíssima do Palais 
Meran. Géza partilhou com todos os presentes o programa de 
sucesso que promoveu em Helsínquia e que inseria o ensino 
especializado da música na escola primária como parte integrante 
do currículo, prosseguindo depois para os outros ciclos. Este 
pedagogo tem esperança de que os resultados inspirem outras 
escolas primárias e de música a colaborarem e a fomentarem a 
disseminação de programas deste tipo. Foram apresentados vários 
excertos de vídeos a ilustrar o método Colourstrings criado por Géza 
Szilvay, que interliga o desenvolvimento da audição musical com o 
intelecto musical, a técnica instrumental e o sentido emocional de 
uma criança, aplicando o princípio do reforço da percepção através 
da conexão dos sentidos. Além de aulas individuais, os alunos 
também têm acesso a aulas em grupo e de orquestra.
Nessa noite pudemos assistir ao concerto do Selini Quartett que, 
entre outras obras, apresentou a estreia do Quarteto “Liebe und 
Schmerz” de Rainer Bischof. 
A terça feira iniciou-se com uma apresentação previamente gravada 
de Sarah Lesjak - Body and Instrument, que se debruçou sobre a 
anatomia e a fisiologia humanas e a forma como estes princípios se 
relacionam na adaptação a um instrumento. Foi realçada a questão 
das mudanças que um corpo sofre ao longo do crescimento e 
de uma carreira profissional e que levam, necessariamente, a 
constantes ajustes na interação com o instrumento. 
A exposição de Nicolas Dupont esteve subordinada ao tema A focus 
on the left hand position using Rodney Friends’ the violin in fifths. 

” O ensino à distância 
promoveu o desenvolvimento 
de plataformas, recursos 
e técnicas que podem 
continuar a ser utilizados 
como complemento às aulas 
presenciais, tanto pelos 
professores como pelos 
alunos. 

Géza Szilvay

https://esta.ausstellung-kug.at/wp-content/uploads/2022/04/Programm_ESTA_Kongress_2022_vs2.pdf
https://esta.ausstellung-kug.at/en/galerie/#galerie-start
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Nicolas ilustrou com vários exemplos o método de Rodney Friends 
“The Violin in 5ths” que sugere que o estudo em quintas desenvolve a 
postura correcta da mão esquerda de forma natural. 
Num ambiente diferente, Helfried Fister e Kristian Kolmann 
apresentaram o projecto The online future of ESTA International 
que gostariam de implementar num futuro próximo. Pretendem 
desenvolver uma plataforma com valências de acesso livre 
(Information Center) e de acesso reservado a sócios da ESTA 
(Pedagogic Help Forum, Help Center for International Connections e 
ESTAPEDIA).
De seguida a maioria dos participantes dirigiu-se para a 
apresentação de Kateryna Zavalko - Playing by heart: development of 
the violinist’s musical memory. Apesar de notoriamente emocionada, 
Kateryna expôs algumas estratégias para o desenvolvimento da 
memória musical destacando a importância do trabalho individual 
regular para consolidar os conhecimentos.

Para finalizar a manhã, assistimos a uma apresentação de Michael 
Wiener da companhia Dolfinos que nos deu a conhecer as últimas 
novidades em sistemas de almofadas e desvendou alguns dos 
próximos projectos desta companhia que estão em fase de 
desenvolvimento.
A primeira comunicação depois do almoço foi da responsabilidade 
de uma sócia da ESTA Portugal! Heng-Ching Fang - Fingering, 
Portamento and the Performing Aesthetics of the German School: 
Cultivating Musical Taste through Technique Training. De uma forma 
muito interessante, partilhou uma ideia sobre como o gosto musical 
evoluiu ao longo do Séc. XX e de como essa mudança afectou a 
utilização de várias questões técnicas. 

Durante toda a tarde Francoise Verherve esteve a orientar 
masterclasses de Harpa que contou com a participação de vários 
alunos e de uma vasta plateia.
O momento seguinte a que assistimos foi com a Ines Ana Tomić, 
já bem conhecida da ESTA Portugal, com uma apresentação 
subordinada ao tema Violin positions. Falando sobre a sua 
experiência pedagógica, abordou questões muito pertinentes sobre 
as mudanças de posição: o que são, quando e como devem ser 
introduzidas, etc.
Para terminar o dia, foi possível conhecer as novidades mais 
recentes da Thomastik em matéria de cordas.

Kateryna Zavalko

Heng-Ching Fang
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Logo de seguida, foi a vez de Axel Kircher - Viola 
training in the music school. From the beginning to 
the university entrance exam. Axel falou-nos sobre 
o modelo de ensino austríaco e apresentou uma 
compilação de literatura educacional que elaborou 
ao longo dos anos “13 Years of Viola”, actualizada 
regularmente, que lista material adequado para vários 
tipos de situações e necessidades.
As actividades desta tarde terminaram cedo, pois 
seguir-se-ia uma recepção na Câmara Municipal 
de Graz. A professora Marianne Kroemer esteve 
presente e foi homenageada por todos. 

Seguiu-se um momento informal que permitiu 
conhecer e trocar ideias com muitos dos 
participantes.
Por fim, assistimos ao concerto do “Project Esta 
Foundation II” que contou com o apoio precioso do 
professor Werner Schmitt. Dirigida pela maestrina 
Jutta Seppinen, a orquestra presenteou-nos 
com vários momentos de altíssima qualidade. 
Este projecto admitiu dois alunos portugueses - 
Carolina Gonçalves (Viola) e Francisco Alves do 
Carmo Fonseca (Violoncelo) que se destacaram 
muito positivamente. No outro grupo, “Project 
Esta Foundation I”, Portugal teve três alunos 
seleccionados - Djonathan Silva (Viola), Maria João 
Faria e Inês Meneses (Violino). Parabéns a todos 
e também aos seus professores pelo trabalho que 
realizaram! 

A manhã de quarta feira começou com uma sessão 
previamente gravada de Lucia Nakova-Haikarainen - 
Combining violin pedagogy and early childhood music 
education – resulting in a sustainable and inspiring 
musical path. O foco incidiu na importância que os 
primeiros anos de estudo de um instrumento têm para 
o futuro da relação de um aluno com a Música. Desde 
a escolha do material de ensino, passando pelo estudo 
regular e o apoio parental, é fundamental que se consiga 
construir uma relação duradoira, independentemente de 
o aluno vir a ser um profissional ou não.
Mas porque o ensino da Música compreende inúmeros 
factores, também o instrumento deve ser motivo de 
ponderação e de uma boa escolha. O luthier Marcel 
Richters falou sobre Acquisition, maintenance and 
adjustment of stringed instruments. Não se trata apenas 
de comprar um bom instrumento e um bom arco mas 
também de perceber e compreender os ajustes que 
necessariamente terão de ser feitos tendo em conta a 
individualidade de cada um.
À tarde, foi a vez da apresentação da ESTA Portugal. 
Jorge Alves, Emília Alves e Hazel Veitch falaram sobre a 
forma como o ensino da Viola de Arco se desenvolveu 
nos últimos 50 anos em Portugal - The establishment 
of a successful system of viola practice and music 
education. Portugal 1974-2022. A criação de uma rede 
de escolas particulares que visou colmatar a falta de 
oferta pública no domínio do ensino especializado da 
Música, a criação das Escolas Profissionais de Música 
e a oferta do ensino articulado e integrado a grande 
parte da população estudantil, permitiu que o ensino da 
Viola de Arco começasse de raiz como primeira opção 
dos alunos e, aos poucos, foram nascendo classes com 
números expressivos. O surgimento dos Encontros de 
Violas d’arco que conduziu à fundação da Associação 
Portuguesa da Viola d’arco, é responsável por momentos 
de grande cumplicidade e de partilha musical entre 
docentes, alunos, amadores e familiares de todo o país. 
Actualmente, temos óptimos alunos a frequentar o 
ensino superior não só em Portugal como fora do país 
e inúmeros profissionais um pouco por todo o lado, 
representando, de forma gratificante, o trabalho que tem 
sido desenvolvido. Esta comunicação despertou imenso 
interesse nos participantes da Conferência uma vez que 
o sistema português é bastante diferente do praticado na 
grande maioria dos países.

Professora Marianne Kroemer

Hazel Veitch, Jorge Alves, Mariana Morais, Emília Alves
Maria João Faria, Djonathan Silva, Francisco Fonseca, 
Carolina Gonçalves, Inês Meneses
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O final do dia assinalou o momento do Concerto 
de Encerramento da Conferência. Dunja Kalamir e 
Antonia Straka (1º prémio dos Concursos de Violino 
e de Violoncelo respectivamente) apresentaram-se 
a solo com a Landesjugendorchester Steiermark 
sob a direcção de Thomas Platzgummer e de Slaven 
Kulenović.

Foi uma semana recheada de momentos de intensa 
partilha de ideias e conhecimentos entre pedagogos, 
músicos, autores e expositores, numa cidade que fez 
jus ao seu cognome de “Coração Verde da Áustria”. 

Um sol radioso iluminou esta Conferência e 
proporcionou uma experiência muito especial a 
todos os seus participantes. A equipa responsável 
pela organização esteve atenta a todos os detalhes, 
solucionando os pequenos problemas que foram 
surgindo de uma forma bastante eficiente. Parabéns 
à ESTA Áustria e fazendo eco das palavras de Georg 
Schulz, reitor da Kunstuniversität de Graz, esperamos 
que as Conferências da ESTA sejam um raio de luz no 
futuro artístico europeu. 

E num ápice chegamos ao último dia da Conferência! 
A quinta feira começou com a Delegates Meeting que 
assinalou o momento de saída de John Shayler e a 
eleição de Jorge Alves para Vice Presidente do Central 
Board da ESTA Internacional. Phillip Aird fez-nos 
uma pequena apresentação do que será a 51st ESTA 
International Conference 2023 - Cardiff e, aproveitando 
o 50º aniversário da ESTA UK, anunciou o lançamento 
de um programa online que terá a duração de um ano e 
visa cativar a geração mais recente de professores para 
associados.
Este dia foi dedicado às Guitarras - Guitar on focus, com 
a realização de várias masterclasses e recitais com 
os professores Wolfgang Hattinger, Paolo Pegoraro e 
Lukasz Kuropaczewski. De referir que a ESTA Áustria 
acolhe Harpas e Guitarras na sua estrutura.
Da parte de tarde regressamos à Universidade para 
assistir às últimas apresentações. Começamos com 
David Pope da ASTA - Developing Quality Intonation 
in the Young String Player. Foram abordadas algumas 
técnicas e exercícios que podem ser utilizados tanto 
em aulas individuais como colectivas e que visam 
o desenvolvimento da noção de boa afinação. É 
fundamental que os alunos desenvolvam a capacidade 
de identificar e corrigir os seus problemas de afinação 
para que possam ser auto suficientes no seu trabalho.
A última sessão esteve a cargo de Wiesje Miedema - 
Every talent its stage. O estudo de um instrumento não 
é encarado da mesma forma por todos nem é igual 
ao longo do processo formativo. E nessa equação 
também entram, muitas vezes, as ambições dos pais 
que podem não ser coincidentes com as dos filhos, bem 
como as do próprio professor. Assim, encontrar um 
equilíbrio e promover um ensino que possa potenciar 
as capacidades de cada aluno pode tornar-se numa 
tarefa árdua. Wiesje partilhou connosco a forma como 
gere a sua classe, utilizando a criação de grupos que 
fomentam a motivação e o desenvolvimento dos seus 
intervenientes. 

”Esperamos que as 
Conferências da ESTA 
sejam um raio de luz 
no futuro artístico europeu. 

Wiesje Miedema

Stadtpark de Graz

https://qrcgcustomers.s3-eu-west-1.amazonaws.com/account7532781/25823113_2.pdf?0.5108341202196843

