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Editorial:
O efeito 
colectivo, 
a demanda 
individual.

Não haverá matéria tão passível de criar reacções 
inflamadas quanto a religião. Somos confrontados 
com essa evidência diariamente – com maior ou menor 
violência, a menos ou mais quilómetros de distância, 
basta não desviarmos o olhar para o percebermos. 
Com certeza porque a relação que estabelecemos e 
aceitamos nas nossas vidas com um sentido religioso 
(ou ausência dele) se assume como profundamente 
estruturante da personalidade de cada um e do seu 
lugar no mundo. Em parte, por conferir um sentido de 
pertença, de partilha colectiva, de descodificação da 
vida e de atribuição de significados para a existência. 
Daí que a religião concentre em si um imenso potencial 
congregador, ao mesmo tempo que exponencia 
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a taxa de sucesso de qualquer intuito provocador 
ou que faça pontaria à polémica. A arte está pejada 
de exemplos de aproximações ou recusas da religião, 
valendo-se da imensa paleta simbológica que permite 
essa acção. A continuada condenação de objectos 
artísticos considerados heréticos apenas reforça 
a ideia de que, se de um lado há muitas vezes uma 
intenção de provocar, do outro lado há igualmente 
uma propensão para registar como ofensa tais 
tentativas. De certa forma, trata-se de um combate 
entre tentativas de enformar uma visão do mundo – 
construindo paradigmas ou tentando desmontá-los. 
Daí que a influência espiritual – sem a religião apensa 
– na produção da obra artística produza muitas vezes 
resultados mais interessantes, definindo-se menos 
por qualquer esboço de clivagem social, ideológica 
ou puramente teológica, concentrando-se antes 
numa exploração interior. Uma busca e uma viagem 
destinada a uma pequena revolução pessoal que, 
em última análise, implica sempre uma redefinição 
do indivíduo perante o meio onde se insere. 
Como objectivo, inevitavelmente um qualquer estado 
de transcendência, uma fuga da mundanidade, uma 
pacificação com a descoberta de uma (nova) ordem 
que possa reger o mundo. No cinema, Oliver Stone 
já colocou Andy Warhol a passar um telefone dourado 
a Jim Morrison para falar directamente com Deus. 
Talvez o importante não seja tanto o acesso directo, 
mas ter alguma coisa para dizer caso, 
improvavelmente, alguém atenda do outro lado.
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Música:
A música
como acesso
ao divino.

Em 1967, percebendo nos Beatles o 
maior altifalante que a cultura popular lhe 
poderia proporcionar, o Maharishi Mahesh 
Yogi aproximou-se do quarteto de Liverpool 
sabendo que dificilmente encontraria uma 
mais eficaz câmara para a propagação da prática 
da meditação transcendental. Essa união faria 
do Maharishi uma estrela mundial de acordo 
com uma fórmula de uma eficácia imbatível – a 
de associação a figuras do Olimpo do universo 
pop. Do lado dos Beatles, no entanto, tal relação 
não era simplesmente feita de ingenuidade e 
disponibilidade para uma eventual manipulação 
mediática. Mais do que ensinamentos de 
meditação, para um grupo aberto a experimentar 
com ideias escapistas e psicadélicas aplicadas à 
música, a via espiritual proposta pelo Maharishi 
funcionava como um atalho para a permeabilidade 
às sonoridades orientais que George Harrison 
vinha já desenvolvendo desde que, em 1965, 
gravara pela primeira vez com um sitar em 
“Norwegian Wood”. E prometia ainda uma 
hipótese de alienação para quem não podia dar  um 
passo na rua sem se ver rodeado de uma multidão.

Não havendo, naturalmente, nenhum 
pioneirismo na associação de música e 
espiritualidade ou na aproximação das culturas 
ocidental e oriental, a verdade é que o contexto pop 
proporcionava uma outra integração da visão do 
“outro” num canal dirigido à cultura de massas. 

E a experiência, antes de mais, provinha dessa 
mesma vaga de espectro quase-religioso, tal 
como Harrison descreveu, em 1992, à revista 
Billboard: “Comprei um disco de Ravi [Shankar]; 
pu-lo a tocar e tocou-me num certo ponto que não 
consigo explicar, mas soou-me muito familiar. 
A única forma que tenho de o descrever é: o meu 
intelecto não sabia o que se estava a passar, e 
ainda assim parte de mim identificava-se com 
aquilo.” Era, portanto, uma música indutora de 
transcendência, a mesma qualidade de transe e 
elevação que levara Jimi Hendrix na mesma altura 
a afirmar “a música é a minha religião”. Num 
sentido de devoção plena, mas também de alcance 
de um outro patamar espiritual quando lhe estava 
inteiramente entregue.

A música, de resto, sempre foi uma aliada 
fundamental da religião na forma como potencia o 
sentimento de comunhão e de pertença. É o veículo 
primordial de celebração das igrejas cristãs 
das comunidades negras norte-americanas 
através da música gospel, é a forma cantada das 
liturgias católicas romanas sob a forma de canto 
gregoriano, é o chamamento para a oração (adhan) 
pelos muçulmanos entoado pelo muezim a partir 
dos minaretes das mesquitas, é uma constante 
de todas as celebrações públicas judaicas, é parte 
integrante dos rituais de qualquer tribo africana. 
Não por acaso, o neurologista e escritor Oliver 
Sacks escreve em Musicofilia que “há partes do 



cérebro, especialmente nos lobos temporais, 
que quando estimuladas podem fazer nascer  um 
sentimento musical, místico e religioso”. 

Para lá do sentido atribuído por Hendrix, 
de a música ser um veículo para uma experiência 
musical em que o instinto se deve sobrepor à 
razão, em que se devem esbater as barreiras para 
o inconsciente, também o sentido espiritual da 
demanda interior e individual, e de uma procura 
de elevação de uma música mais terrena estão 
firmemente vincadas na história da música do 
século XX. Pense-se nas revoluções operadas 
no jazz na década de 60. Enquanto Miles Davis 
empurrava a música num sentido mais físico, 

começando a farejar as ligações subterrâneas com 
o funk e o rock, John Coltrane enveredava por um 
caminho de espiritualidade em que as fronteiras 
a esbater não eram tanto estilísticas quanto da 
sua capacidade de mergulhar mais fundo na sua 
própria linguagem.

“A minha música é a expressão espiritual 
de quem sou – a minha fé, o meu conhecimento, o 
meu ser…”, afirmou então o saxofonista. “Quando 
se começa a perceber as possibilidades da música, 
deseja-se fazer algo de realmente bom para as 
pessoas, para ajudar a libertar a humanidade das 
suas quebras… Quero dirigir-me às almas das 
pessoas.” É esse caminho de libertação que guia  
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a notável exposição melódica da obra-prima   A Love 
Supreme (1964), cujo texto firmado pelo punho 
do próprio Coltrane não esconde a sua origem: 
“Durante o ano de 1957, experimentei, pela graça  
de Deus, um despertar espiritual que me conduziu 
a uma vida mais rica, preenchida e produtiva. Nessa 
altura, em agradecimento, pedi humildemente que 
me fossem dados os meios e o privilégio de trazer 
felicidade aos outros através da música.”

Não é acidental que distem sete anos 
entre o momento que Coltrane descreve como 
um “despertar espiritual” e a chegada a A Love 
Supreme, publicado pela Impulse em 1964, apenas 
três anos antes da sua morte. Essa busca pela 
espiritualidade foi, mais uma vez, empreendida 
através de uma investigação e uma exploração 
de sonoridades africanas e indianas, apesar 
de o músico ter sido criado num ambiente 
cristão, a par de leituras exaustivas sobre temas 
tão diversos quanto Islão, hinduísmo, ioga, 
matemática, ciências, astronomia, história 
de África e filósofos como Aristóteles e Platão. 
Esta expansão do seu mundo íntimo e pessoal, 
cruzada com uma redescoberta dos seus valores 
mais estruturantes, seria determinante para 
dar corpo a um renascimento musical que A Love 
Supreme encabeça. E tal como George Harrison, 
que procurou os ensinamentos do mestre do sitar 
indiano Ravi Shankar, também o saxofonista o 
fez. Muitos anos mais tarde, Shankar recordaria: 
“John Coltrane estava tão impressionado com  
a minha música que teve algumas lições comigo  
e ficou tão comovido que até deu o meu nome ao seu 
filho [Ravi Coltrane].”

África, presente de variadíssimas formas 
na música de Coltrane, surge também no tema de 
abertura do seu álbum derradeiro, Expressions 
(1967), através de uma composição majestosa 
intitulada “Ogunde” e de homenagem a uma 
das divindades da religião ioruba, também ela 
fortemente musical. A intensa relação entre o 
poder congregador da música e o efeito ritualístico 
dos credos africanos serviria igualmente de 
tocha para a procura de Sun Ra por um caminho 
espiritual que o arrancasse, de certa forma,  
do mundo terreno. Embora se dissesse originário 
do planeta Saturno, era sobretudo a conquista 
de uma liberdade total que a espiritualidade lhe 
permitia, devidamente encenada em palco com 
roupas extravagantes e um forte sentido grupal.  
A espiritualidade e a o tom religioso eram uma cola 
para uma deslumbrante exacerbação comunitária 
de uma visão do jazz que dispensava as fronteiras 
mas não a afirmação colectiva.

Embora haja igualmente algo na adulação 
das estrelas pop comparável a um endeusamento 
e a um culto incomensurável, a religião tem 
igualmente proporcionado em casos pontuais e 
geridos ao milímetro, entre os quais sobressai 
o de Madonna, um motivo de choque e de 
provocação. Madonna não só usou em seu proveito 
a imagem de cruzes em chamas no videoclip de 
“Like a Prayer”, onde seduzia ainda um santo 
negro, como mais recentemente reincidiu na 
polémica ao apresentar-se no palco da digressão 
Confessions crucificada numa cruz gigante 
e brilhante – o Vaticano reagiu com enérgica 
indignação, a cantora justificou-se com a defesa 
de um simbolismo de emancipação e negando 
qualquer intenção blasfema.

Na maior parte das vezes, no entanto, 
o casamento entre música e religião ou 
espiritualidade faz-se a partir de uma crença 
ou de uma ambição de que os sons permitam um 
acesso ao plano divino. Desde as manifestações 
tribais, com a convocatória protagonizada 
pela repetição hipnótica dos tambores, até 
às minuciosas criações em pauta.  Arvo Pärt, 
compositor estónio que é um dos mais espantosos 
criadores dos séculos XX e XXI, confessou em 
2014 ao New York Times: “A religião guia todos 
os processos nas nossas vidas, mesmo que não 
nos apercebamos disso. É verdade que a religião 
tem um papel muito importante na minha 
composição, mas não sou capaz de descrever como 
é que isso funciona.”

Não pretendendo reflectir com a sua obra  
a ortodoxia cristã de que é seguidor, Pärt 
confessa, no entanto, que a sua música existe 
imbuída dos valores em que acredita. Por isso 
mesmo, em sentido inverso ao de Madonna,  
a estreia de Credo, em 1968, foi entendida como 
um gesto de oposição ao regime comunista, 
pela clara defesa de um tom religioso e a 
inclusão de uma muito simbólica citação de 
Bach. Credo sobrepõe  a progressão harmónica 
de Prelúdio em Dó de Bach a uma partitura de 
violenta dissonância escrita pelo seu punho. 
Conforme explicou ainda ao New York Times, 
Pärt quis juntar dois mundos – de amor e de ódio. 
Sentindo-se incapaz de compor para o mundo 
do amor, resolveu pedir as notas emprestadas 
a Bach, transformando-as nas vencedoras do 
confronto, engolindo a sua própria escrita.   
A ideia era simples: a de que o amor, enquanto 
aproximação ao outro, está condenado a vencer.

Gonçalo Frota
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Literatura
Leremos,
irmãos.

Imagine um livro que viaja até 2020 e que 
apresenta a partir desse ponto do futuro uma 
realidade francesa muito diferente da actual –  
o líder do partido Fraternidade Muçulmana,  
de seu nome Mohammed Ben Abbes, vence Marine 
Le Pen nas eleições e passa a governar um país onde 
as mulheres começam a andar de cabelo tapado na 
rua e o Corão é ensinado nas escolas. Agora imagine 
que esse livro é lançado nesse mesmo país, França, 
no exacto dia em que a redacção do jornal satírico 
Charlie Hebdo é alvo de um massacre sangrento 
que os perpetradores conduziram como resposta 
à publicação de caricaturas de Maomé. Parece 
mentira, mas foi o que aconteceu com o polémico 
Soumission de Michel Houellebecq (ainda a 
aguardar tradução para português), que já seria 
polémico o suficiente sem o trágico incidente que 
ocorreu nesse dia e que acabou, de forma mórbida  
e quase premonitória, por vender 120 mil cópias 
em apenas cinco dias.

A qualidade literária da obra não chegou a 
ser discutida nestas compras a quente, feitas com  
o coração ainda entregue à corrente solidária de  
“Je Suis Charlie” que tomou a França e o mundo,  
e que reacendeu o debate sobre as relações 
mundiais com a religião islâmica. Num livro que 
se atira a uma polémica religiosa, muitas vezes isso 
não chega a ser questão. É a emoção que move os 
leitores como é a emoção que move quem se recusa a 
ler por se revoltar com a temática. Para se perceber 

a falta de crítica textual que atinge este tipo de 
religiosidade literária basta lembrar o estrondo de 
vendas de O Código Da Vinci, obra pouco conceituada 
literariamente de Dan Brown, mas que contou com 
a reacção chocada do Vaticano (no livro, para quem 
escapou ao fenómeno, defende-se a existência de 
uma sociedade secreta que protege a linhagem 
de Jesus Cristo, que teria tido filhos negados pela 
igreja e fruto de uma relação com Maria Madalena) 
para se tornar um evento mundial.

Também não foi por acaso que o escritor 
Salman Rushdie foi uma das primeiras figuras 
públicas a sair em defesa da liberdade de expressão 
perante o massacre acima referido: “as religiões, 
como todas as outras ideias, merecem crítica, 
sátira e, sim, o nosso desrespeito destemido.” 
Quando publicou Os Versículos Satânicos, em 1988, 
também ele despertou a ira do mundo muçulmano. 
Rushdie quis contar a história de dois indianos 
que se metamorfoseiam em bem e mal depois de 
sobreviverem a um atentado terrorista e, pelo meio 
do conflito moral que se abate sobre os dois, usa 
várias imagens e referências relacionadas com 
o Corão e a fé islâmica. Em consequência (além 
da quase inconfessável certeza de que há mais 
gente a conhecer o livro por este seu contexto do 
que por ter de facto lido a história), foi emitida 
a 14 de Fevereiro de 1989 uma fatwa – decreto 
religioso – a decretar a morte do autor e de todos 
os envolvidos pela publicação, bem como uma 
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recompensa monetária a quem matasse Rushdie. 
Nunca a qualidade literária, ainda que fosse das 
mais baixas ou das mais elevadas da história dos 
livros, levaria a um resultado destes: o escritor 
passou décadas com protecção policial e ainda hoje 
tem motivos para temer pela vida.  É que quando  
a religião entra na equação de um livro, há sempre 
a probabilidade de ter mais peso no efeito final do 
que qualquer questão literária. É por isso que não 
interessa quantas sagas de erotismo para mamãs 
se escrevam no mundo: é difícil imaginar um livro 
que consiga bater o patamar daquele que é o maior 
bestseller da história da literatura. É fácil, mesmo 
para quem não acompanhe regularmente os tops de 
vendas da Amazon, perceber de que se livro se trata 
– a Bíblia. Se aquilo que o livro relata é da ordem 
da ficção ou não-ficção já são outras contas, mas o 
que não requer matemática é que a importância 
do catolicismo na história de toda a civilização 
ocidental define mais o sucesso da obra do que 
qualquer possível análise crítica aos seus atributos 
narrativos – ainda que haja cada vez mais adeptos de 
ler a Bíblia como quem lê um romance canónico. 

Num ponto aproximado (pela origem da 
publicação) mas a apontar num sentido oposto  
(a derivar daquilo que é obrigatório ler para o 
seu contrário), encontra-se uma não-ficção que 
cada vez mais parece uma ficção – o Index Librorum 
Prohibitorum. No delicado ponto de equilíbrio que 
separa o sagrado e o não-sagrado, esta publicação 
surgiu em 1559 para oficializar a lista de todos os 
livros proibidos e banidos pela Igreja Católica.  
E só não se afirma que este estilo de recomendação 
de leitura pela negativa passou a ser uma ficção 
total porque ainda há uma ligeira variação 
da sua existência dentro do Opus Dei – com a 
grande vantagem de que o não-cumprimento 
das recomendações já não dá origem a morte na 
fogueira. O catálogo de leituras desaconselhadas 
por esta organização religiosa organiza-se por 
graus que vão do 1 a 6 e refere mais de 33 mil livros. 
No patamar mais próximo do demoníaco  
(e, por isso, muito afastado do estatuto de sagrado) 
encontram-se, com vários títulos, dois dos 
escritores mais divinizáveis da língua portuguesa. 
Sem grande esforço, e com direito ao jogo das três 
tentativas, 99% dos leitores portugueses atirariam 
um destes nomes como hipótese: José Saramago  
e Eça de Queiroz. O amor nada platónico e bastante 
trágico entre o Padre Amaro e a jovem Amélia, 
sem que ele tivesse ao menos mais tarde largado 
a batina, faz de O Crime do Padre Amaro um dos 
grandes escândalos religiosos da literatura (sendo 
ainda acompanhado na referida lista por A Relíquia  

e  O Primo Basílio). E basta citar a frase “Deus é 
um filho da puta” a partir do livro Caim, de José 
Saramago, para perceber como consegue reunir 
tanto consenso enquanto maldito do Opus Dei.  
E por muito bonito que pareça à literatura nacional 
a história de amor entre Baltazar e Blimunda, isso 
não salva o Memorial do Convento de comparecer 
também no nível 6 dos livros malditos pelos crentes.

Tratando-se de um dos livros 
recomendados em todos os programas de ensino 
do português, será legítimo questionar qual o grau 
mais relevante de sacralização literária – aquele 
que aponta um sentido religioso ou aquele que 
define quais as escrituras sagradas no que diz 
respeito à identidade literária de cada pessoa? É que 
se Dostoievsky é Deus para uns, será um demónio 
para outros. Assim como Eça de Queiroz pode ser 
maldito para uma minoria, mas parece ser bendito 
para uma maioria. E isso nada tem a ver com a fé de 
cada um: são efeitos directos da leitura. O que não 
significa, felizmente, que não existam romances 
capazes de trazer questões religiosas nas suas 
páginas mas garantir uma existência abençoada 
por mandamentos de foro exclusivamente literário.

Na análise psicótico-humorística que 
David Lodge faz das consequências de procriação 
para jovens casais que pratiquem seriamente o 
catolicismo em Até Onde se Pode Ir? – divididos entre 
o desejo sexual, a proibição dos contraceptivos 
e a impossibilidade de calcular uma vida com 
gravidezes sucessivas –, o escritor inglês está 
apenas no terreno da literatura que parte de uma 
ideia de religião. Não está a praticar nenhum culto. 
Assim como, quando Afonso Cruz coloca um pai 
muçulmano a adoptar uma criança americana 
depois de o seu filho biológico ter sido assassinado 
por uma intervenção militar dos EUA, não está a 
fazer de Para Onde Vão os Guarda-Chuvas a pregação 
de um ideal. Nem Sandro William Junqueira, em 
No Céu Não Há Limões, quer propor uma intervenção 
religiosa quando confronta um jovem padre 
com os atributos físicos de uma adolescente ou 
com qualquer outro tipo de carência do corpo; ou 
quando Yann Matel usa a metáfora espiritual de   
 A Vida de Pi (o naufrágio do jovem Pi na companhia 
do tigre Richard Parker que se tornou um bestseller 
internacional) para provar que toda a gente deve 
acreditar – ter fé, no caso – numa versão ficcionada 
dos factos da vida só por ser mais bonita e fácil  de 
suportar.   A religião da literatura, para quem a 
segue, é a própria literatura. São as outras religiões 
que tratam de fazer as outras contas em redor.

Catarina Homem Marques
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Quando foi a última vez que um filme que 
assumia frontalmente a sua dimensão espiritual 
deu verdadeiramente que falar? Não foi assim há 
tanto tempo como isso: apenas há quatro anos, as 
tendências sensorialistas da obra do americano 
Terrence Malick explodiram numa dimensão 
muito mais mística do que em filmes anteriores 
com The Tree of Life (A Árvore da Vida, 2010), valendo 
ao cineasta recluso a Palma de Ouro de Cannes e 
três nomeações para os Óscares.

Precisamente por tomar um ponto de 
vista mais genericamente místico do que afiliado 
com uma religiosidade específica, o filme de 
Malick teve o condão de devolver ao espaço 
público de reflexão a questão da representação 
da espiritualidade no cinema, que em tempos 
havia sido um dos grandes “motores” da sétima 
arte. Não é preciso ir mais longe do que lembrar o 
mestre dinamarquês Carl Theodor Dreyer e duas 
obras-primas absolutas do cinema: La Passion de 
Jeanne d'Arc (A Paixão de Joana d'Arc, 1928) e Ordet 
(A Palavra, 1955), onde a austeridade depurada da 
imagem ia directamente de encontro à questão 
fulcral da fé e da crença. (Nenhuma outra das 
Joanas d'Arc do cinema, de Jean Seberg a Sandrine 
Bonnaire, alguma vez atingiram a Falconetti como 
filmada por Dreyer.)

Os tempos, contudo, mudaram e, numa 
sociedade progressivamente mais atomizada, 
onde, por exemplo, a Igreja Católica procura 

inverter uma tendência entrópica resultando na 
dificuldade de atrair novos crentes, a presença 
da religião no cinema tornou-se num território 
equívoco e escorregadio.

Olhemos, por exemplo, para dois 
fenómenos que antecederam e se sucederam a  
A Árvore da Vida. Em 2004, o actor Mel Gibson 
propôs com a sua realização The Passion of the Christ 
(A Paixão de Cristo) uma leitura simultaneamente 
“purista” e gráfica da Via Sacra cujo inesperado 
triunfo comercial não deixou de gerar controvérsia 
(e que, puxando para primeiro plano a rigorosa 
fé cristã do actor, contribuiu em parte para a sua 
queda em desgraça ao longo da última década). 
Em 2013, o produtor Mark Burnett obteve um 
igualmente grande sucesso com a série televisiva 
The Bible (A Bíblia), com o português Diogo Morgado 
no papel de Jesus Cristo.

Mas, em ambos os casos, tratava-se apenas 
de uma actualização/modernização dos velhos 
espectáculos bíblicos que tanto agradavam a 
Hollywood – filmes como Samson and Delilah 
(Sansão e Dalila, 1949) ou The Ten Commandments 
(Os Dez Mandamentos, 1956) de Cecil B. de Mille, 
Quo Vadis (1951) de Mervyn le Roy, The Robe (A 
Túnica, 1953) de Henry Koster, Ben-Hur (1959) 
de William Wyler ou The Bible (A Bíblia, 1966) de 
John Huston. Um tipo de abordagem que o cinema 
americano de massas ainda procura reler de vez 
em quando ao abrigo das novas abordagens mais 

16

Cinema
A mística 
e o espírito.
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sisudas, como em Noah (Noé, 2014) de Darren 
Aronofsky ou Exodus – Gods and Kings (Exodus – 
Deuses e Reis, 2014) de Ridley Scott.

Em rigor, quando falamos hoje de religião 
no cinema americano, falamos essencialmente de 
dois nichos ou sub-géneros: por um lado, o cinema 
de terror, onde a oposição religião/sobrenatural foi 
sempre um pretexto narrativo fortíssimo, bastando 
para isso recordar o triunfo comercial de William 
Friedkin em 1973 com The Exorcist (O Exorcista). 
Por outro, o chamado “cinema de fé” dirigido a 
um nicho religioso fervorosamente praticante 
da comunidade americana (e que, talvez por isso, 
raramente viaja para fora dos EUA, como é o caso dos 
filmes produzidos pelo pregador T. D. Jakes).

Em tempos, o confronto entre a religião 
e o secularismo serviu de motor para “filmes do 
meio” como True Confessions (A Absolvição, 1981) 
de Ulu Grosbard, ou Agnes of God (Agnes de Deus, 
1985) de Norman Jewison. Mais recentemente, 
contudo, só Doubt (Dúvida, 2008), adaptado por 
John Patrick Shanley da sua própria peça teatral, 
arriscou entrar por esses caminhos – e é preciso 
vir para a Europa para encontrar abordagens 
mais constantes e consistentes ao tema. A “culpa” 
pertence ao modo como as suas abordagens mais 
complexas ao tema definiram os conceitos de fé e 
crença para toda uma geração de cineastas.

Já falámos atrás de Dreyer, mas dever-
se-á também falar do sueco Ingmar Bergman e 
de obras como Det Sjunde Inseglet (O Sétimo Selo, 
1957), Jungfrukällan (A Fonte da Virgem, 1960) ou 
Djävulens Öga (O Olho do Diabo, 1960), e do russo 
Andrei Tarkovski, com Andrei Roubliev (1966), 
Solaris (1972) ou Offret (O Sacrifício, 1986), onde 
questões de fé eram articuladas com grande 
complexidade. O provocador dinamarquês Lars 
von Trier não se tem esquivado a pegar a questão  
de caras – primeiro nas “vias sacras” de Breaking 
the Waves (Ondas de Paixão, 1996)  e Dancer in 
the Dark (2000), (filmes “Dreyerianos” na 
acepção sacrificial da palavra, embora sem 
a austeridade ascética do mestre), depois na 
viagem ao inconsciente de Antichrist (Anticristo, 

2009, que Von Trier fez questão de dedicar a 
Tarkovski). Também o cinema britânico e a 
sua tendência realista não se tem esquivado às 
denúncias da rigidez teológica, muito patente 
em filmes que abordavam o poder opressivo da 
religião na Irlanda como The Magdalene Sisters 
(As Irmãs de Maria Madalena, 2002) de Peter 
Mullan, ou o recente Philomena (Filomena, 2013) 
de Stephen Frears. No entanto, um dos melhores 
filmes recentes sobre o tema veio da improvável 
Alemanha – Requiem (2005), de Hans-Christian 
Schmid, encenava um “exorcismo” de uma jovem 
devota possuída pelo diabo numa corda-bamba 
entre a fé e a ciência. E, em França, Bruno Dumont 
tem usado essa dimensão mística como motor 
de alguns dos seus melhores filmes pense-se 
em Hadewijch (2009), Hors Satan (Fora, Satanás, 
2011) e Camille Claudel 1915 (2013). Obras que 
levantam a dimensão pessoal e intransmissível da 
espiritualidade de um modo asceta que tem tanto 
a ver com Dreyer como a experiências francófonas 
mais recentes como Thérèse (1986) de Alain 
Cavalier, Ponette (1996) de Jacques Doillon ou 
Sous le soleil de Satan (Sob o Sol de Satanás, 1987) de 
Maurice Pialat.

Um território que também foi percorrido, 
de outro modo, pelo iconoclasta americano Abel 
Ferrara, com o seu Bad Lieutenant (Polícia sem Lei, 
1992) e a meditação de Mary (Maria Madalena, 
2005, onde já encontrávamos Juliette Binoche, 
que viria também a ser a Camille Claudel de 
Dumont). São dois dos melhores filmes do 
irregular cineasta americano, não por acaso 
mais próximos da dúvida existencial que, por 
exemplo, transparecia em parte da geração da 
“nova Hollywood” que apostou desde sempre no 
questionamento. Basta pensar nos subtextos 
místicos das colaborações entre Paul Schrader e 
Martin Scorsese, tornados finalmente visíveis 
no poderoso The Last Temptation of Christ (A Última 
Tentação de Cristo, 1988). Não por acaso, Terrence 
Malick é contemporâneo dessa geração.

Jorge Mourinha
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Religião
Toda a carne
é como erva.

Crânios. Relógios. Ampulhetas. Velas e 
lamparinas, umas vezes acesas, outras extintas, 
por vezes soltando ainda no ar a sua derradeira 
voluta de fumo. Flores, que começam a desbotar 
e murchar. Frutos para lá da maturidade, por 
vezes atraindo insectos com o seu odor pesado. 
Conchas de moluscos, que em tempos albergaram 
vida e agora quedam vazias. Tudo símbolos da 
transitoriedade da vida e da inevitabilidade da 
morte. A  vanitas, um género pictórico que recorda 
ao observador quão passageira e incerta é a sua 
presença neste mundo, tem raízes na Idade Média, 
mas atingiu o seu esplendor na Flandres e na 
Holanda dos séculos XVI e XVII. Embora tivesse 
cultores um pouco por toda a Europa, floresceu com 
mais vigor nos países protestantes, uma vez que o 
Luteranismo e o Calvinismo condenavam como 
idólatras as representações de figuras bíblicas,  
o que levou a que os pintores transferissem os 
temas religiosos para as naturezas-mortas.

A vanitas é afim do memento mori, 
mas enquanto o segundo costuma figurar 
explicitamente a morte, mediante cadáveres em 
decomposição, esqueletos e túmulos, a vanitas tem 
carácter mais alusivo e, em muitos casos, pode, 
a um olhar desatento, passar por uma natureza-
morta de efeito puramente decorativo.

A expressão memento mori tem origem 
na tradição romana dos  trionfi dos generais, 
que, após uma campanha vitoriosa, desfilavam 

por Roma, coroados de louros, num cortejo que 
incluía os tesouros e prisioneiros capturados, 
entre as aclamações da multidão – mas para que 
a glória do momento não lhe subisse à cabeça, 
o vencedor tinha a seu lado um escravo que lhe 
repetia incessantemente “memento mori”, ou seja, 
lembra-te de que és mortal. Já a expressão vanitas 
vem do versículo do Eclesíastes que declara “Vanitas 
vanitatum omnia vanitas”, isto é, “Vaidade das 
vaidades, tudo é vaidade”. Muitas são as “vaidades” 
que os pintores convocam para se juntarem aos 
crânios e ampulhetas: espadas, armaduras, 
globos terrestres, coroas e ceptros, moedas, 
taças, baixelas e jóias, e livros e manuscritos, 
lembrando que poder, riqueza e sabedoria também 
se desvanecem e nada podem contra a morte. 
Espelhos e bolas de cristal são também frequentes, 
aludindo à vaidade de quem neles se contempla. Os 
instrumentos musicais – sobretudo alaúdes, violas 
da gamba e flautas – são também recorrentes, 
simbolizando a transitoriedade dos prazeres. A 
maioria das naturezas-mortas com instrumentos 
musicais pintadas pelo italiano Evaristo Baschenis 
(1617-77) não tem segundas leituras, mas uma 
que pintou ca. 1665 pertence indiscutivelmente 
à categoria das vanitas: se o prato com frutos e 
a flor murcha são os elementos que primeiro o 
denunciam, um exame mais atento revela que 
todos os instrumentos estão cobertos de pó e que 
numa das partituras abandonadas sobre  
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a mesa poisa uma mosca, símbolo de efemeridade 
e decadência. Não, diz-nos Baschenis, nem sequer 
a mais sublime e refinada música é capaz de deter a 
marcha rumo à ruína.

Na verdade, alguma da música desse 
tempo empenhou-se ela mesma em transmitir 
essa mensagem. Giacomo Carissimi (1605-74), 
compatriota e contemporâneo de Baschenis, 
pioneiro da oratória e influência decisiva na 
música sacra de todo o barroco europeu, compôs 
duas oratórias latinas com o título de Vanitas 
vanitatum (mas sobre textos diferentes). A que se 
sub-intitula Contemptus mundi (“desprezo pelas 
coisas mundanas”), adverte “Ceptros, coroas, 
púrpura, triunfos, honrarias, magnificência, 
glória, diversões e deleites, faustos e riquezas, 
tudo é vaidade e sombra” e conclui “Fluímos como 
água e mais não somos que folhas sopradas pelo 
vento. Somos enganados pelos nossos desejos, 
ludibriados pelo tempo, iludidos pela morte, tudo 
aquilo que ansiosamente buscamos não passa de 
vaidade e sombras”.

No século XVIII o tema da transitoriedade 
da vida perdera relevância na pintura mas 
permanecia bem vivo na música sacra alemã. 
Johann Sebastian Bach foi dos que mais 
assiduamente tratou o tema: entre muitos 
exemplos possíveis, pode tomar-se a cantata Ach 
wie flüchtig, ach wie nichtig (BW V 26), cujo coro 
de abertura lamenta “Ah, quão efémera, ah quão 
insignificante é a vida humana! Como uma neblina 
aparece e como neblina se dissipa”. E prossegue 
o tenor “Tão depressa como a água tumultuosa se 
escoa, assim passam os nossos dias. O tempo some-
se, as horas tombam, como gotas desamparadas, 
quando tudo se precipita no abismo”. O tom 
mantém-se nos restantes andamentos – “A alegria 
converte-se em tristeza, a beleza fenece como as 
pétalas [...], têm um fim as honrarias e a fama e a 
sabedoria e os escritos dos homens são rasurados 
pela tumba” ou “A mais alta glória e magnificência 
acabam engolidas pela noite da morte. Quem se 
arvora em deus não escapa nem ao pó nem à cinza” 
– e só na última linha do coro final se acende uma 
luz: “Ah, quão efémeros, ah quão insignificantes 
são os feitos do homem! Tudo, tudo o que vemos está 
destinado à ruína e extinção. Só quem é temente a 
Deus perdurará eternamente”

Na cantata fúnebre Gottes Zeit ist die 
allerbeste Zeit (BW V 106, também conhecida por 
Actus tragicus), composta em 1707-8, tinha Bach 
apenas 22 anos, o tema da efemeridade da vida 
domina a primeira parte: um coro, um arioso para 
tenor, uma ária para baixo e outro coro repetem, 

sob diferentes formas, que é destino do homem 
morrer. Dir-se-ia uma ars moriendi musical, que 
inculca no ouvinte a ideia de que a “boa morte” 
tem como pressuposto a aceitação resignada da 
inevitabilidade do fim, prevista na Antiga Aliança. 
Porém, na segunda metade da cantata o fatalismo 
dá lugar à exaltação, graças ao poder redentor de 
Cristo: a morte-punição do Velho Testamento  
é desfeiteada e “é em paz e alegria que parto”.

A  cantata  Christus, der ist mein Leben  
(BWV 95) volta a confrontar a vida terrena com a vida 
eterna, num momento de admirável originalidade, 
que se diria o equivalente sonoro dos relógios 
das vanitas: na ária “Ach, schlage doch bald, selge 
Stunde”, os violinos, violas e violoncelos, todos em 
pizzicato mas cada um com o seu padrão rítmico, 
mimetizam um imperturbável mecanismo 
de relojoaria enquanto o tenor canta “Ah, soa 
depressa, hora abençoada, a derradeira badalada. 
Vem, vem, estendo-te a mão, vem, põe fim ao meu 
sofrimento, oh ansiado dia da minha morte”. Sim, 
a morte é inevitável, mas ela não deve ser motivo de 
angústia e terror; pelo contrário, é um momento 
que se deseja que chegue quanto antes pois, graças 
a Cristo, apenas representa o fim dos padecimentos 
terrenos e abre ao crente as delícias da vida eterna. 
O tiquetaquear do destino (desta feita confiado ao 
baixo contínuo) está novamente presente na ária de 
tenor da cantata BWV 8, com mensagem análoga: 
“Porque haverias tu, meu espírito, de temer quando 
a tua derradeira hora soar?”.

135 anos depois, o Requiem alemão (1865-8) 
de Johannes Brahms, sobre texto coligido pelo 
compositor a partir de diferentes trechos da Bíblia 
luterana (e sem relação com o texto latino usual 
nos Requiems), retoma os temas das cantatas de 
Bach. O início do seu segundo andamento é um 
híbrido de marcha fúnebre e valsa macabra em 
câmara lenta, sobre o qual o coro entoa, sombrio e 
fatalista, “Toda a carne é como erva e toda a glória 
humana é como a flor da erva; a erva murcha e as 
flores fenecem”. Mas a vinda de Cristo tudo muda: 
a luz insinua-se, primeiro timidamente, depois 
crescendo até uma intensidade deslumbrante, 
acompanhando as promessas de “alegria eterna” 
para os que foram resgatados pelo Senhor.

Não faltam quadros que advertem para 
a condição mortal do homem, nem quadros 
que celebram o poder da fé para o libertar 
dessa condição, mas só a música, uma arte do 
tempo, consegue articular estes dois vectores 
fundamentais da crença cristã numa mesma obra.

José Carlos Fernandes
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Bosão 
de Higgs.



Bosão 
de Higgs.

co
li

sã
o 

de
 pr

ot
õe

s–
at

la
s–

ce
rn

–w
w

w.
ce

rn
.c

h
 ©

 d
r



28

Ciência
Deus é um 
bosão.

A Alta Idade Média foi uma animação. 
Sempre que um dos membros do imenso rebanho 
humano se tresmalhava por qualquer razão, o 
desfecho era quente, no sentido metafórico ou 
literal do termo. Da admoestação verbal aos éditos 
de proibição de livros e de debates à fogueira, a 
ciência podia ser uma Via Sacra.

As fogueiras e o Índex da Inquisição 
acenderam o rastilho do silêncio entre quem 
pensava, criava ou analisava o mundo ou outros 
mundos. Pelo fogo passavam hereges, aqueles 
que contrariavam o Dogma. Alguns deles eram 
visionários cujas teorias viriam a ser confirmadas 
séculos mais tarde. Que o diga Giordano Bruno 
(1548-1600), que por ter intuído a existência de 
vários mundos foi dos primeiros a antecipar, na 
cultura ocidental, que o Universo poderia não ter 
fim, que existiriam mais sóis e estrelas nas nossas 
vizinhanças espaciais e que até poderíamos não 
estar sozinhos neste novo cenário cosmológico. 
Bruno, um dominicano, acabava por atribuir mais 
generosidade a Deus, pela sua obra ser ainda mais 
vasta do que defendiam os seus pares em Terra.

Foi condenado à fogueira pela Inquisição. 
Ficaria para a História como uma espécie de 
mártir, não da fé, mas da emergência da cultura 
científica que estava por vir. Um caso mais 
conhecido do público é o de Galileu (1564-1642), 
que mexia, sensivelmente na mesma época, em 
cordelinhos delicados do establishment. Dele 

sabemos, pelo menos por alto, o que aprendemos 
na escola: por ter defendido o heliocentrismo – que 
o Sol está no centro do nosso sistema e não a Terra, 
que gira à volta dele, tal como os outros planetas 
– foi julgado pela Inquisição, que o proibiu de 
defender tais ideias contrárias às Escrituras. Pelo 
sim, pelo não, deixaram o cientista em prisão 
domiciliária nos últimos anos de vida, não fosse 
ele pregar sobre o novo valor do Sol no nosso 
firmamento.

É claro que Galileu deu outros contributos 
muito importantes para a ciência, alavancados, 
como agora sói dizer-se, pelos aperfeiçoamentos 
que trouxe ao telescópio. A observação precisa, a 
procura da prova, começavam a entrar pela porta 
grande do conhecimento como condição sine qua 
non da descoberta científica.

Os avanços iriam acelerar-se, 
principalmente naquela parte interessante 
do conhecimento que diz respeito a qual é o 
nosso lugar no Universo. Isaac Newton, que 
nasceu no mesmo ano da morte de Galileu, iria 
pôr freneticamente à prova o método científico 
definido antes por Descartes. Newton começou 
um verdadeiro labor – definir as leis da natureza 
do nosso mundo. Acabou por levar as equações até 
ao espaço sideral. Afinal, até o Universo se rege por 
leis, não divinas, mas matemáticas e físicas.

Copérnico (1473-1543) já tinha iniciado 
o desvio do nosso planeta do centro do Universo. 
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Ele é um dos ‘gigantes’ que o físico inglês Stephen 
Hawking – cuja vida e luta contra uma doença 
terrível têm feito o bruaá dos media ultimamente, 
desde a estreia no cinema de A Teoria de Tudo – 
enquadra num livro monumental (1287 páginas  
e quase outras tantas equações complicadíssimas) 
com as obras principais dos cientistas que 
mudaram de vez a nossa visão do mundo: além de 
Copérnico, Galileu, Kepler, Newton e Einstein.

Do primeiro disse Goethe que seria um dos 
vencedores inaugurais do duelo com Deus no que 
toca à criação: “De todas as descobertas e opiniões, 
nenhuma pode ter tido um efeito maior sobre o 
espírito humano do que a doutrina de Copérnico. 
Ainda mal o mundo se tornara conhecido como 
redondo e completo em si mesmo, quando se 
pediu que ele abrisse mão do enorme privilégio 
de ser o centro do Universo. Talvez nunca se tenha 
pedido tanto da Humanidade”, pode ler-se do 
autor romântico alemão, citado no prefácio de Aos 
Ombros de Gigantes, de Hawking. A dúvida passava 
a ser uma atitude sistemática perante o mundo e a 
mola para novas experimentações e descobertas 
empíricas. Deus começava a perder terreno no 
que toca a direitos de autor, muito antes da era do 
download selvagem: seria mesmo Ele o criador do 
nosso mundo e do mar de estrelas onde flutuamos? 
Afinal, talvez fosse pouco provável.

A estocada final nos mitos de criação 
divina foi sendo adiada por estas contas e por um 
sem-número de sábios distraídos que se foram 
seguindo na História da ciência. No século XX a 
física entrava no seu derradeiro hype. E aqui entra 
a relatividade, a teoria que todos sabem nomear 
mas poucos definir. Na verdade, este não é o espaço 
para a definir e nem se pedirá tamanha prova de 
halterofilismo aos neurónios do leitor. Mais uma 
vez, o seu autor, Einstein, não estava sozinho e 
foi acompanhado de outros gigantes, para seguir 
a terminologia que Hawking pede emprestada a 
Newton. Naquela época frenética, novas teorias 
surgiram. Uma, a que tem mais força actualmente, 
é a de que o Universo teve, de facto, uma origem, 
não uma criação divina, mas um ponto a partir do 
qual, há sensivelmente 13, 8 mil milhões de anos, 
se começou a expandir.

A análise do comportamento de partículas 
tão distantes no tempo só é possível hoje, graças ao 
enorme túnel no subsolo de Genebra a que chamam 
o Grande Colisionador de Hadrões, onde físicos de 
todo o mundo testam estas hipóteses forjadas no 

início do século XX. Será Deus afinal uma partícula 
subatómica saída desta expansão inicial? Será Ele 
a tal partícula que por engano chamam a de Deus? 
Um bosão? Mais do que brincar com o divino, 
importa situar-nos. Esse momento da expansão é 
mais conhecido do público como Big Bang. Afinal, 
Deus tem aqui uma pequena vingança, já que um 
dos grandes teóricos deste conceito era um padre 
católico belga, Georges Lemaître. 

Pois bem, se a origem do nosso mundo pode 
ser calculável, resta a origem divina da espécie 
humana. A ciência acabou, também aqui, por 
desferir um golpe fatal, e desta vez as vítimas foram 
Adão e Eva. É que mesmo eles, a terem existido, têm 
o mesmo antepassado que os outros seres humanos, 
um inestético símio. Charles Darwin (1809-1882) 
entra na liça – afinal todas as espécies evoluem 
através de um processo de selecção natural. Para 
simplificar mesmo muito as coisas, basta dizer 
que aquelas características que são vantajosas 
à dita espécie são as que passam para a geração 
seguinte. As espécies transformam-se, assim, 
aperfeiçoando-se. Um pavão será mais sedutor –  
e, por isso, terá mais hipóteses de se reproduzir – se 
as suas penas forem mais coloridas e a evolução 
tratou de aperfeiçoar a palete de cores…

Todas as espécies têm antepassados 
diferentes delas próprias. Mesmo as que 
passaram por grandes extinções, como os 
dinossauros. As iguanas são exemplo disso, tal 
como as aves, de que se diz agora serem parentes 
daqueles seres mastodônticos. Adeus, Jardim 
do Éden. Mesmo assim, são vários os cientistas 
que viveram entre a procura do conhecimento e 
do divino. Lemaître, que referimos atrás e que 
postulou o Big Bang, não está sozinho. 

O fundador da genética, por exemplo, 
era outro padre, Gregor Mendel. Não há, assim, 
assim tanta incompatibilidade entre ciência e 
religião. São coisas diferentes, dirão os vários 
cientistas que ao longo da História acreditaram – 
e acreditam – em Deus. Basta não as misturar da 
forma errada, confundindo hipóteses e recolha 
e confrontação de dados científicos com a fé. 
Afinal, já perguntava o humorista Douglas Adams 
(1952-2001), a quem muitos louvavam uma visão 
científica do mundo: “Não é suficiente ver que um 
jardim é belo sem ter de acreditar também que há 
fadas escondidas nele?”

Ricardo Nabais



P
en

gu
im

 B
oo

ks
 ©

 d
r



32

Depoimentos
David Machado/
Sara Carinhas/ 
Ana Bacalhau .

David Machado
(escritor)    
Orquestra Gulbenkian —  Rui Pinheiro / 
Adriana Partimpim, 1 de Março 
Aquilo que a Adriana Calcanhotto faz com a sua 
música para crianças é tão pertinente como nos 
outros seus discos: recuperando o cancioneiro 
brasileiro, trabalhando com minúcia sobre  
a língua portuguesa, compondo temas originais  
que enchem o seu repertório de modernidade.  
Este é um concerto que, como pai mas sobretudo 
como amante da música popular brasileira,  
não quero perder.
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Sara Carinhas
( atriz )    
Coro e Orquestra Gulbenkian —  
2001 Odisseia no Espaço, 7 e 8 de Maio 

A minha escolha irresistível recai sobre a 
projecção do filme de Stanley Kubrick com a sua 
banda sonora oferecida pelo Coro Gulbenkian  
e sua orquestra. Não sei se é pela ideia romântica 
de chegar perto da experiência original de uma 
sessão de cinema mudo acompanhado por música 
ao vivo, se pela oportunidade de ver 2001 – Odisseia 
no Espaço em grande ecrã, e mergulhar assim de 
forma tão “aumentada” para dentro das imagens.  
Lembro-me de ter medo de algumas partes da 
banda sonora do filme, sons que pareciam vindos 
do centro da terra, vindos do centro do espaço – 
ia a correr para o comando da televisão para pôr 
o volume mais baixo... Não há nada como não ter 
nenhum comando à mão e aceitar a Odisseia. sa
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Ana Bacalhau
(cantora)    
Orquestra Gulbenkian  —  Joana Carneiro / 
Pavel Gomziakov, 21 e 22 de Maio 
Ao contrário do que canta a Deolinda, a música 
erudita faz enorme efeito em mim e da Gulbenkian 
gosto muito mais do que apena o seu jardim.  
Por isso, ter-me-á sido difícil destacar um concerto 
de entre a programação eclética e rica que nos 
oferece. Como nunca assisti a um concerto regido 
pela maestrina Joana Carneiro, decidi não perder 
uma das duas datas em que irá dirigir a Orquestra 
Gulbenkian, com o solista Pavel Gomziakov no 
violoncelo, interpretando obras de Richard Strauss, 
Piotr Ilitch Tchaikovsky e Igor Stravinsky.  
Mais acresce, no dia 22, a interpretação de obras 
de Beethoven e Mozart pelos Solistas da Orquestra 
Gulbenkian, com entrada livre. Fica a curiosidade 
em espreitar o trabalho de Divino Sospiro,  
com quem partilhámos uma conversadora viagem 
de autocarro no México a caminho do Festival 
Cervantino, onde iríamos tocar, nós, Deolinda,  
e eles, Divino Sospiro.  
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domingo  1 Março 
11:00h / 16:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Rui Pinheiro  maestro 
Adriana Partimpim  voz e guitarra

Prokofiev 
Calcanhotto

quinta  5 Março 
21:00h — Grande Auditório

sexta  6  Março 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh  maestro 
João Reis  narrador 
Clarac & Deloeuil > le lab encenação 
 
Haydn  
As sete últimas palavras 
 de Cristo na cruz

sexta  6 Março 
18:00h — Zona de Congressos 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra –  
Guia de audição por  Paulo Lourenço 
As sete últimas palavras de Cristo na cruz  –  Haydn

Encontro com Jean-Philippe Clarac  
e Oliver Deloeuil 
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quinta  12 Março 
21:00h — Grande Auditório

sexta  13  Março 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Pedro Neves  maestro 
Amjad Ali Khan  sarod

Ali Khan 
Rimsky-Korsakov

sábado  14  Março 
17:00h — Grande Auditório

met opera live in hd 

La donna del lago
Rossini

quinta  19 Março 
21:00h — Grande Auditório

sexta  20  Março 
19:00h — Grande Auditório

Coro Gulbenkian 
Orquestra Divino Sospiro
Michel Corboz  maestro 
Ana Quintans  soprano 
Terry Wey  contratenor 
Tilman Lichdi tenor  
Christian Immler  barítono 
Marcelo Giannini  órgão

J. S. Bach 
Händel
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sábado  28  Março 
19:00h — Grande Auditório

Gustav Mahler 
Jungendorchester
Leo McFall   maestro

Webern 
Bartók 
Dvorák

terça  31  Março 
21:00h — Grande Auditório

Gustav Mahler 
Jungendorchester
Leo McFall   maestro 
Elena Zhidkova  meio-soprano 
Gábor Bretz  baixo 
Sofia de Sá da Bandeira narradora

Prokofiev 
Bartók

ˇ

terça  24 Março 
19:00h — Grande Auditório

András Schiff piano

Últimas Sonatas III

Haydn 
Beethoven  
Mozart 
Schubert

domingo  22 Março 
19:00h — Grande Auditório

Grigory Sokolov  piano

J. S. Bach  
Beethoven  
Schubert 
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Abril.

sábado   4   Abril 
21:00h — Grande Auditório

Gustav Mahler 
Jungendorchester 
Coro Gulbenkian
Jonathan Nott   maestro 
Chen Reiss  soprano 
Christa Mayer  contralto

Mahler 
Sinfonia no2, Ressurreição

quarta   8   A bril 
20:00h — Grande Auditório

Coro Gulbenkian 
Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh  maestro 
Marie Lenormand  meio-soprano  
Marie-Eve Munger  soprano 
Jael Azzaretti  soprano  
Michael Spyres  tenor 
Emiliano Gonzalez Toro  tenor 
Christian Helmer baixo 
Eric Ruf  direção cénica

Hérold 
Le  pré  aux  clercs
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sábado   11  Abril 
19:00h — Grande Auditório

Divino Sospiro  
Orquestra e Coro
Massimo Mazzeo   maestro 
Gemma Bertagnolli  soprano 
Ana Quintans  soprano 
Filippo Mineccia  contratenor 
Agata Bienkowska  meio-soprano 
Fernando Guimarães  tenor 
Nuno Dias  baixo

Avondano 
Gioas,  re  di  Giuda

domingo  12  Abril 
19:00h — Grande Auditório

Il Pomo d’oro
Dmitry Sinkovsky   violino

D. Scarlatti 
Vivaldi 
Avison

quinta  16   Abril 
21:00h — Grande Auditório

sexta  17   Abril 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh  maestro 
Annette Dasch  soprano 
 
Delius 
Berlioz 
Dvorák

sexta  17  Abril 
18:00h — Zona de Congressos 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra –  
Guia de audição por  Rui Vieira Nery 
Les nuits d’été  –  Berlioz 

sexta  17  Abril  
21:30h — Grande Auditório 
Entrada Gratuita
Solistas da Orquestra Gulbenkian 
Dvorák 
Ravel

ˇ

ˇ
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sábado  25  Abril 
17:30h — Grande Auditório

met opera live in hd 

Cavalleria rusticana
Mascagni

Pagliacci
Leoncavallo

terça  28   Abril 
21:00h — Grande Auditório

Anouar Brahem Quartet 
Orquestra Gulbenkian
Anouar Brahem  oud 
François Couturier  piano 
Klaus Gesing  clarinete baixo 
Björn Meyer  baixo elétrico 
 
Brahem
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domingo  3 Maio 
11:00h / 16:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Rui Pinheiro  maestro 
Miloš Karadaglic  guitarra

Falla 
Rodrigo 
Ravel 
Satie

quinta  7   Maio 
21:00h — Grande Auditório

sexta  8   Maio 
19:00h — Grande Auditório

Coro Gulbenkian  
Orquestra Gulbenkian
Robert Ziegler  maestro 
 
2001 Odisseia no Espaço 
Projeção do filme de Stanley Kubrick 
com música ao vivo

domingo  10  Maio 
19:00h — Grande Auditório

Murray Perahia  piano

Haydn 
Beethoven 
Franck 
Chopin 
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terça  12  Maio 
19:00h — Grande Auditório

Natalia Gutman violoncelo

J. S. Bach

sexta 15  Maio 
21:30h — Grande Auditório

echo rising stars 

Quarteto de Cordas  
de Matosinhos
Mendelssohn 
Motta 
Chostakovitch

quinta  14   Maio 
21:00h — Grande Auditório

sexta  15   Maio 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Susanna Mälkki  maestrina 
Natalia Gutman  violoncelo

Mussorgsky 
Chostakovitch 
Bartók 
 
sexta  15  Maio 
18:00h — Zona de Congressos 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra –   
Guia de audição por  Vanda de Sá 
Concerto para Orquestra  –  Bartók

sábado  16  Maio 
16:00h — Grande Auditório

echo rising stars 

Omo Bello  soprano

Clément Mao-Takacs  piano

Pergolesi 
Rossini 
Catalani 
Bellini 
Respighi 
Donizetti 
Verdi 
Tedesco 
Tosti 
Puccini
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sábado  16  Maio 
18:00h — Grande Auditório

echo rising stars 

Aaron Pilsan  piano

Schubert 
Widmann 
Schumann

domingo  17  Maio 
15:00h — Grande Auditório

echo rising stars 

Michael Petrov   violoncelo 

Ashley Fripp   piano

Stravinsky 
Chopin 
Franck

domingo  17  Maio 
17:00h — Grande Auditório

echo rising stars 

Quarteto Ardeo  violoncelo

Schoeller 
Schubert
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domingo  17  Maio 
19:00h — Grande Auditório

echo rising stars 

Signum Saxophone Quartet  
Sibelius 
Glazunov 
Hass 
Barber 
Gershwin

domingo  17  Maio 
21:00h — Grande Auditório

echo rising stars 

Mike Fletcher Trio 

Mike Fletcher  flauta e saxofone 
Olie Brice  contrabaixo 
Jeff Williams  bateria

Concerto de Jazz

quinta  21  Maio 
21:00h — Grande Auditório

sexta  22  Maio 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Joana Carneiro  maestrina 
Pavel Gomziakov  violoncelo

Strauss 
Tchaikovsky 
Stravinsky 
 
 
sexta  22  Maio 
21:30h — Grande Auditório 
Entrada Gratuita
Solistas da Orquestra Gulbenkian 
Beethoven 
Mozart
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quinta  28   Maio 
21:00h — Grande Auditório

sexta  29  Maio 
19:00h — Grande Auditório

Coro Gulbenkian  
Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh  maestro 
Dina Kuznetsova  soprano 
Karen Cargill  contralto 
Norman Reinhardt  tenor 
Dimitri Ulyanov  baixo

Verdi 
Requiem

sábado  23  Maio 
21:00h — Grande Auditório

DakhaBrakha
Marko Halanevych   
voz, darbuka, tabla, didgeridoo, acordeão, trombone

Iryna Kovalenko   
voz, djembe, bombo, acordeão, percussão, bugay, zhaleyka

Olena Tsibulska   
voz, bombo, percussão, garmoshka

Nina Garenetska 
voz, violoncelo, bombo

Back to Ukraine

domingo  24  Maio 
19:00h — Grande Auditório

Ludovice Ensemble
Miguel Jalôto  cravo e direção 
Olivier Collin  dança e coreografia 

Terpsícore ou Os Carácteres da Dança

Rebel 
Pisendel 
Händel 
Rameau 
Debussy
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Colaboradores

Gonçalo Frota (n. 1977, Évora) iniciou-se em 
1999 na escrita sobre música no jornal Blitz, tendo 
passado depois pelo semanário Sol. Escreve 
atualmente no jornal Público e na revista Time 
Out Lisboa, sendo também colaborador da revista 
inglesa Songlines, dedicada às músicas do mundo.  
É o autor das notas da reedição integral da obra  
de José Afonso na editora Orfeu.

Catarina Homem Marques (n.1983, Maputo)  
é licenciada em Ciências da Comunicação e pós-
graduada em Artes da Escrita. Começou a escrever 
sobre literatura em 2006 no semanário Sol 
e mais tarde criou e apresentou o programa “Ah, 
a Literatura” no Canal Q. Escreve atualmente na  
Time Out Lisboa, onde faz crítica literária, e colabora 
com publicações especializadas como a revista Ler.

Jorge Mourinha (n. 1968, Lisboa) começou 
por estar ligado ao marketing discográfico nas 
editoras Edisom e EMI-Valentim de Carvalho. 
A partir de 1998 dedicou-se essencialmente à 
escrita, sobre música e cinema, no então jornal 
Blitz, onde colaborou até 2005. Desde 2005 é crítico 
e colunista no jornal Público.

José Carlos Fernandes (n. 1964, Loulé) tem 
feito ilustração para os jornais Diário de Notícias, 
Expresso e Correio da Manhã e para as revistas Time 
Out Lisboa e Time Out Porto (onde também escreve 
sobre jazz, música clássica e livros). Publicou 
banda desenhada nos jornais O Independente e 
Público, teve exposições individuais na Centre 
National de la Bande Dessinée et de l’ Image, em 
Angoulême, e no Centre Belge de la Bande Dessinée, 
em Bruxelas, a sua série A Pior Banda do Mundo está 
traduzida em espanhol, francês, basco e polaco.

Ricardo Nabais (n. 1972, Luanda) é jornalista 
dedicado à ciência no semanário Sol, onde trabalha 
desde a fundação, em 2006. Passou pelo Expresso, 
pelo Jornal de Letras, Artes e Ideias (onde cobria, 
entre outros assuntos, dança contemporânea 
e artes cénicas) e pela extinta revista cultural 
mensal City. Colaborou ainda em algumas revistas 
de cinema e foi autor de uma rubrica de dança 
contemporânea na rádio Antena 2.

Imagem da capa: 
colisão de iões pesados – alice-cern
www.cern.ch
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