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Editorial:
Todo o mundo 
é composto 
de mudança. 
(citando Camões)

Pode uma obra de arte merecer tal estatuto se não 
contiver em si uma qualquer intenção de transformação?
É natural que nem todo o gesto artístico tenha a 
pretensão idealista de mudar o mundo, mas a 
capacidade de um filme, um disco, uma peça de teatro, 
um livro ou uma fotografia questionar a relação de 
um indivíduo com o meio que o rodeia (do núcleo 
familiar ou amoroso, até ao seu papel na comunidade/
sociedade em que esteja integrado) e produzir 
mudança é algo impossível de dissociar do impacto 
pessoal, global ou geracional de uma obra.
Quando a artista visual Cindy Sherman – em claro 
destaque no arranque da Temporada 2015/16 da 
Gulbenkian Música, através da sua associação a Rufus 
Wainwright na interpretação do espectáculo Prima 
Donna (a partir da ópera de Wainwright) – faz da 
transformação a própria essência de uma obra, 
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fá-lo enquanto questionamento profundo das nossas 
noções colectivas de identidade e questiona arquétipos 
com os quais vivemos, entranhados numa cultura 
a ponto de se tentarem confundir com os alicerces 
dessa mesma cultura. Na obra de Sherman, a mulher 
surge amiúde representada como dona de casa, 
sex symbol ou estrela de cinema, reflectindo também 
a objectificação da mulher nos media e uma violenta 
ditadura da imagem na contemporaneidade. 
Nas suas formas espelhadas, mais ou menos 
exageradas e grotescas do mundo em que vivemos, 
encontramos uma transformação da artista – 
“não sou nenhuma das personagens”, garantiu 
Sherman ao New York Times –, mas igualmente uma 
invectiva dirigida a um desejo de transformação social –  
“[as personagens] são tudo menos eu”, acrescentou 
ao mesmo jornal. Se a transformação reflecte uma 
urgência de que o mundo possa ser algo melhor, 
a metamorfose resgata essa ideia para um foro íntimo, 
de mudança e de uma procura de aperfeiçoamento que 
deve estar, da mesma maneira, presente em qualquer 
percurso. Tanto assim que, para todos quantos têm 
pavor da repetição e da estagnação, o falhanço na 
arte é uma consequência aceitável e um risco honrado 
se a alternativa for murchar lentamente.
Claro que a mudança vem muitas vezes acompanhada 
de medo. Mas, em boa parte, a superação desse medo 
paga com dividendos a ousadia de colocar o pé
em terreno pouco seguro. A mudança, na verdade, 
é a coragem de achar que nem tudo foi já conquistado. 
E que por mais caminho que se tenha feito, há sempre 
e ainda outro tanto por fazer.
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Música:
Morrer para 
nascer de novo.

É quase uma provocação – uma suprema 
ironia, talvez – que o poeta latino Ovídio tenha 
feito saber, no exílio, que os 12 mil versos que 
compõem o poema Metamorfoses não são a versão 
final da sua obra-prima. Se é de transformação que 
falam as quase 250 narrativas que alastram pelo 
poema, discorrendo sobre a História do mundo, 
confundindo ficção e realidade, descrevendo 
a transfiguração dos deuses e dos homens em 
árvores, animais, rios ou pedras, é também justo 
que a própria ideia implícita de transformação 
permanente não permitisse que o autor decretasse 
a fixação do seu próprio texto.

Ovídio, pilar indispensável do 
estabelecimento de uma cultura ocidental, 
constituiria uma pequena obsessão na vida criativa 
do compositor Richard Strauss, que colheu na 
obra do poeta inspirações para as óperas Ariadne 
auf Naxos (a partir de Heroides) e Daphne (sugerida 
tanto por Metamorfoses como por As Bacantes, de 
Eurípedes). Com libreto de Josef Gregor, Daphne 
segue a ninfa de Ovídio até ser transformada por 
Zeus, a pedido de Apolo, numa árvore. A ideia de 
transformação andava de novo, e de forma quase 
inevitável, a tomar-lhe conta da escrita quando no 
auge da II Guerra Mundial, no espaço de um mês, 
os bombardeamentos reduziram a escombros as 
Óperas de Dresden – onde Strauss estreou muitas 
das suas peças – e de Viena. Foi tomado pelo desgosto 
ao ver fotografias da devastação que Strauss se atirou 
à orquestração da sua nova obra, intitulando-a 
Metamorphosen, e escrevendo então no seu diário 
que “2000 anos de evolução cultural conheciam 
a ruína no momento em que insubstituíveis 
monumentos de arquitectura e obras de arte tinham 
sido destruídos por acções militares criminosas”.

De relação ambígua com o Reich – primeiro 
terá sido apoiante de Hitler, mais tarde seria 

acintosamente descrito por Goebbels enquanto 
“apolítico, como uma criança” –, a verdade é que 
Metamorphosen carrega nas 23 cordas solistas um 
pesado e sombrio lamento, consensualmente tido 
como uma belíssima transposição para a música 
do devastador sentimento de perda pela cultura 
alemã que se apoderou do compositor. No final 
de Metamorphosen, de forma simbólica, Strauss cita 
alguns compassos da marcha funerária da sinfonia 
Heróica, de Beethoven, numa homenagem 
à linhagem cultural pela qual chora.

Tomando por ponto de partida uma outra 
obra literária, mais imediatamente associada 
à ideia de transformação, Philip Glass cairia na teia 
de atracção por uma das criações mais marcantes 
do último século: Metamorfose, essa novela notável 
do escritor checo Franz Kafka, criada precisamente 
há 100 anos, é um daqueles casos raros em que 
o nome de uma personagem (Gregor Samsa) 
parece não se resignar a viver inscrito nas páginas  
de um livro e alastra a toda a cultura popular.

Tal como acontece com protagonistas de 
outras obras de Kafka, Samsa é um indivíduo que 
não controla o seu destino, desfasado do mundo 
que o rodeia, empurrado por forças desconhecidas 
e contra as quais lhe é inútil lutar. Esse esmagamento 
do indivíduo diante da construção social, a forma 
como é sujeito a regras colectivas que nunca se 
sabe muito bem por quem foram criadas e atirado 
para uma máquina trituradora da liberdade 
individual, fez de Kafka um autor fascinante para 
os criadores que lhe sucederam. Philip Glass, cuja 
prodigiosa imaginação musical ao serviço da ópera 
é habitualmente suscitada por gente de carne e osso, 
como Mahatma Gandhi, Cristóvão Colombo, Vasco 
da Gama, Albert Einstein ou o faraó Akhnaten, não 
resistiria a aprofundar “o sentido de estranheza 
e do bizarro” que o conquistaram em adolescente.
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Metamorfose e transformação, como 
é evidente, não se esgotam nas alusões literárias 
que resvalam para a criação musical. Podem ser, 
de facto, a própria matéria trabalhada pelos 
instrumentos. John Zorn, um dos músicos mais 
marcantes do jazz contemporâneo, é um exemplo 
capital do que significa incorporar a transformação 
na música e é-o inclusivamente de forma extrema. 
A maneira quase caricatural com que Zorn e os 
seus Naked City encadeiam géneros musicais 
(bebop, reggae, heavy metal, blues, rock clássico, 
ska, música de elevador, jazz de vanguarda, etc.) 
nos 53 segundos do tema “Speedfreaks” mais 
parece um catálogo de música preenchido por 
amostras de géneros que nos são dados a escolher. 
“Speedfreaks” funciona como promessa de algo 
que nunca se cumpre, uma montagem musical em 
que a transformação significa auto-sabotagem 
e é sinónima de frustração.

Associado ao nome de John Zorn surge, 
amiúde, o colectivo norte-americano Mr. Bungle. 
Disco Volante, segundo álbum do grupo comandado 
pelo ilusionista vocal Mike Patton – cujo mapa 
de exploração tão depressa o coloca na torch song 
quanto no rock pesado e na voz como ferramenta 
emissora de ruído –, pega na deixa dos Naked City 
e aplica-a a um formato de canção. Mas em que a 
canção é arrevesada, constantemente sacudida e 
empurrada noutra direcção. Se por detrás da ideia 
de transformação há, com frequência, uma sugestão 
de inevitabilidade e de impotência, algo ou alguém a 
sucumbir a desejos superiores, nestes casos de Zorn 
e Mr. Bungle dir-se-ia que é tomado em mãos um 
papel deífico, de manipulação clara e assumida da 
atenção e das expectativas. É uma música que assume 
a vontade de querer ser tudo, correndo o risco de, 
nesse movimento, ser pouco mais do que nada.

A transformação encontra-se 
também, de certa forma, na génese do hip-hop, 
metamorfoseando não apenas uma prática 
jamaicana de sound system numa nova linguagem 
urbana nova-iorquina, mas também chamando 
para o seu vórtice o uso de música alheia 
(disseminado depois pelo uso dos samples) para, 
a partir dessas pistas, forjar algo de completamente 
diferente. Em grande medida esta é uma linguagem 
de recontextualização. O que, numa outra 
perspectiva, se encontra també em abundância nas 
discografias, por exemplo, de Rufus Wainwright 
e Tori Amos, cujos projectos associados ao meio 

da música clássica apenas reforçam aquela que 
sempre foi a natureza mal disfarçada das suas 
criações: uma pop de ambição de câmara ou até 
mesmo orquestral, claramente insatisfeita com 
uma divisão rígida entre popular e erudito. 
Uma pop com portas de saloon, circulando 
livremente entre os dois espaços.

A arte da transformação na música é quase 
a própria definição de música pop. Tratando-se de 
um género musical assente mais na forma (regras 
de estrutura, duração, obediência às necessidade de 
repetição dos refrães até cada ouvinte se convencer 
de que tal melodia existe desde sempre na sua vida) 
do que no conteúdo (por estar em tudo dependente 
do agora), a pop faz-se de uma essência vampírica, 
alimentando-se de todos os outros géneros, 
sorvendo as suas características rítmicas e as suas 
construções instrumentais para as expandir para 
o mainstream, de forma mais ou menos distorcida 
e enviesada. Nesse aspecto, não há dois exemplos 
mais óbvios do que as bem-sucedidas carreiras 
de David Bowie e de Madonna.

Não é acidental, aliás, que se tenha 
vulgarizado a expressão “camaleão” em relação 
a Bowie. A incorporação na sua música de 
movimentos tão diferentes quanto o rock 
psicadélico, o kraut rock, a música de dança 
movida a sintetizadores ou o jungle são disso prova, 
ajustando sempre a sua sonoridade a cada momento 
histórico. Astutamente, quando foi acusado de 
pilhar os imaginários alheios e de os capitalizar 
em proveito próprio – ao tirá-los das franjas e 
lançá-los para as massas –, a sua resposta foi a 
assunção plena do seu gesto artístico: aquele que 
chega em segundo chega melhor. Querendo com 
isto dizer que a sua preocupação não era a criação 
de um qualquer estilo inovador, mas antes a forma 
como se podia relacionar com esse estilo dentro da 
sua linguagem de canção.

A imagem mais perfeita desta postura, 
no entanto, sugerida a espaços pela androginia 
enquanto insinuação de ambiguidade, 
terá sido a encenação em palco da morte da sua 
personagem Ziggy Stardust, em Julho de 1973, 
no Hammersmith Odeon em Londres: para poder 
renascer artisticamente, Ziggy (e Bowie com ele) 
precisava de morrer. Só então haveria espaço 
para uma nova pele.

Gonçalo Frota
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Madame
Bovary
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Literatura
Bom  dia
insecto ou bom 
 dia escritor.

Descrever o que sente uma aspirina 
enquanto se dissolve na água é um daqueles 
exercícios que pode ser apresentado a um 
candidato a escritor quando se inscreve num 
curso de escrita criativa. A um outro nível 
qualitativo, a iniciação à escrita pode ser mais 
à base da leitura e imitação do que faz Raymond 
Queneau no livro Exercícios de Estilo – hoje em dia 
quase impossível de encontrar em português, 
com exceção para um ou outro alfarrabista –, 
em que este adepto da literatura como corrida de 
obstáculos e fundador do grupo Oulipo apresenta 
99 versões de um mesmo encontro com um jovem 
rapaz num autocarro em Paris. Daí resultam 
abordagens metafóricas em que o autocarro passa 
a “coleóptero com um abdómen esbranquiçado”, 
textos feitos pelo lado subjectivo do próprio jovem 
que assume que “inaugurava um chapéu novo” 
e outros por via de negatividades que apresentam 
a altura do incidente: “Não era nem manhã, 
nem noite, mas meio- dia.” E é também a escrita 
literária assim desmontada, e apresentada como 
matéria que se pode aprender em manuais e 
lições práticas, o objecto de Mário de Carvalho 
no livro Quem Disser o Contrário É Porque Tem Razão 
– título que já em si contém a imensa vastidão 
deste admirável mundo novo em que o desejo de 
metamorfose do não escritor em escritor se tornou 
maior do que o desejo pela ficção.

Significa isto que o “nouvel escritor”, como 
lhe chama Mário de Carvalho, pode nunca ter lido 
um clássico como  A Metamorfose, o livro de Kafka 
que paira sobre qualquer coisa que se escreva 
em torno de tal palavra. Pode até, e acontece, 
nunca ter lido qualquer livro. Quer ainda assim 
deitar -se uma noite como pessoa sem particular 
inclinação para a literatura e acordar na manhã 
seguinte como grande romancista, fenómeno que 
é no contexto tão assinalável como acordar um 
dia transformado num enorme insecto. “Se não 
quiser ser meramente convencional e instigar um 
coro de bocejos, convirá ler abundantemente, 
de forma a ter interiorizados – ainda que o não 
saiba exprimir – múltiplos mecanismos da 
narração. Salvo, claro, os tais rasgos de milagre, 
acaso ou genialidade que não são objecto desta 
obra.” O milagre da metamorfose, refere portanto 
Mário de Carvalho, esse mesmo milagre que 
também transforma o não editado em edição paga 
pelo próprio nas casas editoriais que vivem disso.

Não significa nada disto que a metamorfose 
seja impossível. Não havendo cursos que 
apresentem fórmulas infalíveis para formar 
escritores – motivo pelo qual a escritora Dulce 
Maria Cardoso optou por tirar um curso de 
dactilografia aos 14 anos, quando pensou pela 
primeira vez em seguir tal carreira e não havia 
mais para onde se virar –, às vezes parece que no 
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que diz respeito à literatura se fica dependente 
desse processo de entrada da lagarta num casulo 
para se converter num animal mais colorido. 
Só não é um milagre, tal como no referido caso do 
bicho- da- seda. Uma dessas borboletas da escrita 
em Portugal, talvez a mais recente, é Djaimilia 
Pereira de Almeida. Assume que escrevia muito 
pelos 16 anos até perceber que para ir mais longe 
nas suas pretensões teria de dedicar mais tempo 
à leitura. O primeiro romance,  Esse Cabelo, só 
surge agora, aos 32, e a partir de um outro tipo de 
metamorfose menos intelectual, mais física: um 
cabelo africano que lhe pareceu invisível durante 
a infância, quando as tentativas violentas de 
brushing ficavam presas a um universo de pesadelo 
abstracto com cheiro a amoníaco, mas que aos 
poucos se foi transformando numa questão tão 
estética como identitária e cultural. A luta com 
as raízes, em duplo sentido, foi a sua metamorfose 
pessoal e literária.

Acontece que no mundo da ficção não 
são apenas as personagens de Kafka ou os novos 
escritores que têm de passar por processos 
agressivos de transição. As personagens mais 
marcantes, aquelas que superam a prova do 
tempo, são mais facilmente aquelas que podem 
ser acompanhadas em plena metamorfose. 
É o caso de Madame Bovary, a “puta” (nas palavras 
do seu criador) que superou a imortalidade do 
próprio Gustave Flaubert, um dos mais icónicos 
autores da língua francesa. De jovem prendada 
e alegre a esposa infeliz e enfadada, para se 
converter ainda na mulher adúltera e apaixonada 
que se encaminha irremediavelmente para a sua 
tragédia, Emma é esse arco perfeito de transição 
da alma humana que tantos escritores procuram. 
Ainda que a sua experiência seja mais amorosa 
– e mais amável –, não está assim tão longe do 
simbolismo que deu vida eterna ao monstro 
de Frankenstein, o livro- lenda de Mary Shelley. 
A transformação física, aquela que por via de 
tempestades e grandes invenções científicas dá 
vida a uma carne que já estava morta, é apenas a 
mais óbvia. Mais definitiva é aquela que o monstro 
atravessa de um estado mental quase primitivo 
à capacidade de fruir da poesia e da beleza de 
todas as coisas, aquilo que o pôs definitivamente 
perante o abismo insuperável de ser uma 
aberração para os outros.

Como o monstro revoltado contra o seu 
criador por conta desta impossibilidade de se 

metamorfosear fisicamente naquilo que a sua alma 
exigia, também a barata de Kafka (era inevitável 
voltar a ela) foi enxotada pela família. Aos poucos, 
pelo seu aspecto repugnante e por tudo aquilo 
que representava, foi -se tornando insuportável. 
Os pais a rejeitarem o filho, assim como alguns 
escritores, a partir de um certo ponto, começam a 
rejeitar livros passados. E ainda que não rejeitem 
os livros de forma literal, como Herberto Helder 
fazia regularmente em relação a alguns textos ou 
poemas, afastam- se de forma natural de produções 
ou formas de produzir anteriores – tudo porque a 
metamorfose é um trabalho permanente mesmo 
para aqueles que já há muitas manhãs acordam 
transformados em escritor.

Para perceber até que ponto essa 
necessidade pode ir, basta ler  O Apocalipse  dos 
Trabalhadores de Valter Hugo Mãe (ou valter hugo 
mãe, na altura), na sua envolvência de empregadas 
domésticas portuguesas e negação absoluta do 
uso de maiúsculas, e logo depois passar para 
A Desumanização, o mais recente romance do mesmo 
autor.  Ao contrário do que era feito antes, 
o universo luso é substituído pelo imaginário 
de uma adolescente islandesa e, depois de muita 
polémica, é devolvido às maiúsculas o seu 
costumeiro lugar depois de cada ponto final. É por 
isso que antes de estar encerrada a obra, ou mesmo 
depois disso, não há forma de garantir que o escritor 
não sofra mutações. Que o digam todos aqueles que 
já assistiram ou participaram de uma das discussões 
mais acarinhadas pelo meio literário: será melhor 
o António Lobo Antunes narrativo que escreveu 
um clássico como  Os Cus de Judas ou é mais rico 
aquele António Lobo Antunes que garimpa a língua 
portuguesa página atrás de página em busca de 
pelo menos uma frase perfeita que se transforma 
na pepita de ouro que justifica todas as palavras 
escritas, como já acontece em títulos como  Ontem 
Não te Vi em Babilónia? É possível que nunca se venha 
a ter resposta absoluta para a pergunta. O que é 
absoluto é que o debate parte de uma certeza comum 
– seja qual for o lado que se assume na contenda, 
não há apenas um Lobo Antunes na sua obra. 
Há dois. E não há metamorfose, nem mesmo uma 
que envolva insectos, mais acentuada do que 
aquela que é possibilitada por esta duplicidade. 
Aquela que, em última análise, é sempre a grande 
possibilidade da ficção.

Catarina Homem Marques 
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Profissão:
Repórter
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Cinema
Mudar
de vida.

Quis o acaso que, quando o tema deste 
Satélite ficou definido como “metamorfoses”, 
fosse exactamente esse o título de um filme 
acabado de estrear em Portugal: Métamorphoses 
(Metamorfoses, 2014), do francês Christophe 
Honoré, baseado no longo poema clássico de 
Ovídio cruzando a mitologia greco -romana 
clássica e as transformações a que o amor nos 
força.Tentativa de actualizar para os nossos 
dias as meditações de Ovídio sobre o amor, 
as Metamorfoses de Honoré nunca encontram 
o tom ideal para a sua “metamorfose” mas, nessa 
busca, revelam a metamorfose como um dos 
temas recorrentes do cinema moderno. A ideia 
de nos tornarmos (metafórica ou literalmente) 
noutra pessoa, revelando ou reconstruindo 
a nossa personalidade, é uma questão central 
à identidade moderna. Tem sido trabalhada de 
maneiras muito diferentes ao longo das décadas, 
mas talvez nunca tenha sido tão central na cultura 
como no pós -II Guerra Mundial   acontecimento 
que se tornou numa “linha de fractura” 
responsável pela introdução de uma dimensão 
existencialista, de um questionamento sobre 
a própria identidade humana: como regressar ao 
quotidiano após uma experiência- limite, como se 
recriar após o holocausto (e o Holocausto)?

Não é essa a questão, por exemplo, central 
ao Third Man de Carol Reed (O Terceiro Homem, 
1949) e ao discurso desencantado de Harry Lime/
Orson Welles? A recusa de tantos em regressar 
ao que fizeram na guerra não sublinhou desde 
sempre a vontade de reencontrar uma identidade 
para lá dela? Hollywood soube reflecti- lo no seu 

entertainment na década de 1950, desde o American 
in Paris (Um Americano em Paris, 1951) de Gene 
Kelly e Stanley Donen (o GI tentando reinventar 
-se como pintor) ao Some Came Running de 
Vincente Minnelli (Deus Sabe Quanto Amei, 1958) 
e o regresso do veterano à vida normal. É, aliás, 
uma experiência que está agora a ser reproduzida 
na “vida real” com o regresso dos veteranosdo 
Iraque e Afeganistão.

Mas talvez a ideia da metamorfose 
identitária nunca tenha sido explorada tão 
acertadamente como no cinema de género   
fantástico, terror ou ficção científica. Mais ou 
menos pela mesma altura de Metamorfoses, 
chegava às salas Self/Less (Outro/Eu, 2015), 
de Tarsem Singh, sobre um homem de negócios 
cuja morte anunciada é ultrapassada pela 
transferência da sua identidade para um corpo 
mais jovem. O filme de Singh podia ser visto como 
uma remake mal disfarçada de Seconds (Uma 
Segunda Vida, 1966), de John Frankenheimer, 
mas seguia igualmente nas pegadas de 
Transcendence (A Nova Inteligência, 2014), de 
Wally Pfister, ou Tron (1982), de Steven Lisberger, 
sobre a “transferência” da mente para um 
computador (a singularidade de que Ray Kurzweil 
tanto falava). E o percurso do lado claro para o 
lado escuro da Força de Anakin Skywalker/Darth 
Vader na saga da Guerra das Estrelas de George 
Lucas não é, no fundo, outra coisa que não a 
procura de uma identidade que se perdeu.

A ideia de metamorfose está, por exemplo, 
inerente ao cinema do sul- africano Neill 
Blomkamp: em District 9 (Distrito 9, 2009), 
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um burocrata xenófobo dava por si contaminado 
e a transformar- se num dos alienígenas que 
procuraram asilo na Terra, vivendo na pele o 
que significa ser “o outro”; em Chappie (2015) 
a questão da inteligência artificial era central 
ao que significa ser humano. Blomkamp 
inscreve -se numa longa tradição de filmes sobre 
“substituições” ou “mutações”, entendidas como 
estágio intermédio da metamorfose. Um dos 
mais clássicos exemplos disso é a invasão da Terra 
por criaturas que “clonam” os humanos para os 
substituir e assim criar uma nova sociedade, 
primeiro sugerida na Invasion of the Body 
Snatchers (A Terra em Perigo, 1956) de Don Siegel, 
um dos clássicos mais regularmente refeitos 
e refilmados pelos grandes estúdios (Philip 
Kaufman, Abel Ferrara e Oliver Hirschbiegel 
assinaram várias das versões), mas alterado 
também por Andrew Niccol em The Host (Nómada, 
2013), a partir do romance de Stephenie Meyer.

Numa outra dimensão, os super- heróis 
mutantes dos  X- Men criados por Stan Lee para 
o estúdio Marvel funcionam como metáfora da 
alienação adolescente na passagem à idade adulta 
sugerindo um universo alternativo onde a espécie 
humana começa a sofrer mutações naturais. Bryan 
Singer, 18/ 09 /2015 at 10:54  / pag. 2 de  / 1157  p. /   7211 
c. nas duas primeiras adaptações cinematográficas 
da BD (X Men, 2000, e X2, 2003), explorou a ideia 
da luta pelos direitos humanos por trás dessas 
mutações que criam medo nos “normais”   uma 
ideia central a muitas das narrativas fantásticas 
criadas para jovens adultos, visível até na série 
de filmes inspirados nos livros de J. K. Rowling 
sobre o jovem feiticeiro Harry Potter. Livros que 
exploram a própria passagem da adolescência 
à idade adulta como uma das manifestações 
mais visíveis dessa ideia de metamorfose, como 
uma borboleta que emerge de um casulo; isso 
manifesta- se também na recente “invasão” de 
ficções distópicas para públicos jovens, muito 
visível na dimensão romântica da conversão em 
vampiro de Bella Swan/Kristen Stewart na série 
de filmes Twilight (inspirada nos livros de Meyer).

De modo mais sisudo ou sério, ela surge 
também na ideia do morto -vivo como vítima 
de uma doença ou de um vírus que se propaga 

eliminando os traços de humanidade. Antes das 
buscas de uma cura para esse vírus em ficções 
televisivas como The Strain ou The Walking Dead, 
já David Cronenberg, o mestre do chamado body 
horror, havia explorado essa ideia em The Fly 
(A Mosca, 1986), o filme que o fez entrar pela 
porta grande no panteão dos autores, onde a 
experiência de teletransporte de Jeff Goldblum 
o metamorfoseava inadvertidamente numa 
mosca. Mais recentemente, Maggie (2014), de 
Henry Hobson, coloca a ideia do zombie como 
doente terminal no centro de todo o filme, com 
a personagem de Abigail Breslin, contaminada 
por um vírus necrófago, a questionar a morte 
a aproximar- se e a tentar agarrar -se à humanidade 
que vai perder irremediavelmente.

Uma outra dimensão da metamorfose 
implica a ideia do duplo ou do clone, como na 
versão muito livre do Duplo de Dostoevski por 
Richard Ayoade em The Double (O Duplo, 2013), 
com Jesse Eisenberg descobrindo um alter- ego 
com existência real que lentamente toma conta 
da sua vida, ou os múltiplos “clones” de Arnold 
Schwarzenegger – quer nas várias iterações do 
Exterminador Implacável quer no injustamente 
subvalorizado The 6th Day (O 6o Dia, 2000) 
de Roger Spottiswoode.

Talvez, no entanto, o melhor exemplo 
dessa ideia pertença a um dos mestres do 
cinema moderno: Michelangelo Antonioni e o 
seu Passenger (Profissão: Repórter, 1975), sobre 
o jornalista frustrado (Jack Nicholson) que 
troca de lugar com um morto e se vê arrastado 
para uma vida nova, ou para uma morte nova. 
A ideia da “identidade trocada” fora explorada 
magnificamente por Alfred Hitchcock – basta 
pensar no seminal North by Northwest (Intriga 
Internacional, 1959) – mas onde o “mestre do 
suspense” explorava preferencialmente o acaso 
ou o acidente dessa troca, Antonioni concebia -a 
como uma salvação ou uma condenação, resultante 
de uma decisão consciente de mudar de vida. 
Não é, no fundo, outro o desejo do herói moderno: 
metamorfosear -se no seu verdadeiro eu, revelara 
borboleta escondida dentro do casulo. 
 
Jorge Mourinha
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Murdering
Air Plane
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Artes Plásticas
Os seus ossos 
são feitos
de coral.

Poucas cortes terão sido tão feéricas 
como a do Sacro Imperador Romano-Germânico 
Rodolfo II: sob a protecção do munificente patrono 
acotovelavam-se pintores, poetas, astrónomos, 
filósofos naturais, fabricantes de instrumentos 
científicos e alquimistas vindos de toda a Europa 
e cuja inspiração era certamente inflamada pelo 
maior gabinete de curiosidades (Wunderkammer) da 
Europa, pelo exotismo dos jardins botânicos 
e zoológicos e pela colecção de pintura e escultura, 
onde os velhos mestres conviviam com obras 
encomendadas aos grandes artistas daquele tempo.

Giuseppe Arcimboldo, nascido em Milão 
em 1527, começou cedo a trabalhar com o pai na 
elaboração de vitrais, frescos e tapeçarias em 
igrejas. Quando Fernando da Boémia passou pela 
cidade italiana, reparou no talento de Arcimboldo e, 
após ter subido ao trono imperial, contratou-o, em 
1562, como retratista da corte de Viena. Arcimboldo 
serviria também os seus sucessores Maximiliano II 
e Rodolfo II, mas em 1587 solicitou autorização para 
regressar à cidade natal, continuando aí a produzir 
quadros para o imperador, até à morte, em 1593. 
Arcimboldo tornou-se conhecido pelas naturezas-
mortas antropomórficas, sobretudo pelas séries As 
estações e  Os elementos, que repetiria várias vezes, tal 
o sucesso granjeado. Vistas à distância, As estações 
sugerem rostos humanos de perfil, pela artificiosa 
disposição de frutos, vegetais, cogumelos e flores 
ou (no caso do Inverno) do torneado caprichoso de 
um tronco. Análogas ilusões ópticas presidem a Os 
elementos, com o rosto de Ar a ser formado por um 

bando de aves, o de Fogo a resultar da conjugação de 
materiais combustíveis e chamas, o de Terra a ser 
moldado por um improvável consórcio de animais, 
e o de Água a emergir de uma mole de peixes, 
crustáceos, moluscos, mamíferos marinhos e 
corais. Outra das glórias de Arcimboldo é um retrato, 
feito de vegetais, de Rodolfo II como Vertumnus, 
deus romano dos jardins e pomares, bem como das 
estações e da mudança, que tinha o poder de alterar 
a aparência a seu bel-prazer. Menos conhecidas são 
as suas pinturas “invertíveis”, como O cozinheiro e 
O hortelão, em que o que parece ser uma natureza-
morta só se revela como retrato quando é invertida.

É provável que estas pinturas tenham tido 
por inspiração, além das caricaturas de Leonardo 
da Vinci, os gabinetes de curiosidades e as colecções 
de animais da corte imperial, bem como as 
especulações dos alquimistas de que Rodolfo II se 
fizera rodear na sua busca pela Pedra Filosofal. Se 
o seu patrono nunca logrou descobrir o segredo 
para converter uma substância noutra, Arcimboldo 
tornou-se num mestre da transmutação pictórica. 
Embora também tenha produzido obras mais 
convencionais, poucas sobreviveram e a maioria é 
de atribuição duvidosa. É provável que sem as suas 
bizarras naturezas-mortas não passasse de uma nota 
de rodapé na história da pintura.

Talvez não tenha sido por acaso que foi em 
torno da corte imperial de Viena que, em meados 
do século XVII, o “Stylus fantasticus” atingiu o 
seu expoente, com caprichosas peças musicais 
que simulavam, através de técnicas violinísticas 
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heterodoxas e afinações invulgares (scordatura), 
sons associados a variados eventos e criaturas. 
Os seus maiores cultores na Áustria foram dois 
virtuosos do violino: Heinrich Biber (1644-1704), 
que tocou nas cortes de Graz e Kremsier, foi mestre 
de capela em Salzburg e foi elevado à nobreza 
pelo imperador Leopoldo I, e Johann Heinrich 
Schmelzer (c.1620-1680), que passou a maior parte 
da vida ao serviço da corte de Viena, vindo Leopoldo 
I a elevá-lo à nobreza e a mestre da capela imperial. 
Entre as composições de Biber há uma sonata que 
evoca um grupo de camponeses que vai à igreja; uma 
Battalia a 10 que simula a cacofonia poliglota dos 
exércitos de mercenários, disparos de armas de fogo 
e os lamentos dos feridos; uma Sonata representativa 
onde se ouvem rouxinóis, cucos, rãs, galos, galinhas, 
codornizes, gatos e mosquetes; e um ciclo de 15 
sonatas “do Rosário”, uma meditação sobre a vida 
e paixão de Cristo, onde dá a ouvir a sua flagelação 
e as marteladas que cravam os pregos na cruz. 
Nas obras de Schmelzer há evocações de gaitas-de-
foles polacas (Polnische Sackpfeiffen) e do canto 
do cuco (Sonata Cucu).

Também não é por acaso que Scherzi 
musicali, o disco que a Musica Antiqua Köln 
consagrou aos jogos sonoros de Biber e Schmelzer, 
reproduz na capa O hortelão, de Arcimboldo. 
Menos de duas décadas após a morte de 
Arcimboldo, Shakespeare incluiria na sua 
derradeira peça,  A Tempestade, a descrição da 
metamorfose de um corpo numa natureza-morta 
de extravagante beleza. Na “Canção de Ariel”, 
o espírito do ar dirige-se ao náufrago Ferdinand, que, 
julgando o pai afogado na tempestade que o arrojara 
àquela ilha, lamenta a sua morte, e canta-lhe estas 
linhas: “Full fathom five thy father lies/ Of his bones 
are coral made/ Those are pearls that were his eyes/ 
Nothing of him that doth fade/ But doth suffer a sea-
change/ Into something rich and strange”. Poucas 
vezes a literatura logrou tão encantatória combinação 
de musicalidade, ritmo e poder pictórico.

Quase quatro séculos depois, Umberto 
Eco entrelaçaria as metamorfoses de Arcimboldo 
e Shakespeare num trecho de A Ilha do Dia Antes 
(1994): Roberto, que, como Ferdinand, sobrevive 
a um naufrágio numa ilha enigmática, improvisa 
uma máscara de mergulho e nada até ao recife 
de coral onde julga que a nau naufragara e pensa 
descortinar o cadáver do padre Gaspar, um 
companheiro de infortúnio: “já não visível, se a 
acção da água o havia primeiro revestido de macio 

coralino, mas os corais, absorvendo os humores 
terrestres daquele corpo, haviam tomado a forma 
de flores e frutos de jardim. Talvez dentro em pouco 
ele reconhecesse o pobre velho transformado numa 
criatura até então estrangeira ali em baixo, o globo da 
testa fabricado com um coco peluginoso, dois pomos 
passados a compor as bochechas, olhos e pálpebras 
tornados duas tâmaras amargas, o nariz de serralha 
verrugosa como o esterco de um animal; por baixo, 
no lugar de lábios, figos secos, uma beterraba com 
o seu ramo apical para o queixo, e um cardo rugoso 
em ofício de garganta; em ambas as têmporas duas 
castanhas com ouriço a fazer de farripas, e por orelhas 
as duas cascas de uma noz aberta; como dedos, 
cenouras; de melancia, o ventre; de marmelo, os 
joelhos”. A influência de Arcimboldo na pintura 
dos séculos subsequentes foi mínima, sendo as suas 
obras vistas como tendo escasso interesse para lá 
do efeito cómico e surpreendente. Seria preciso 
esperar pelo surrealismo para que Arcimboldo fosse 
reavaliado e para que Dalí e Max Ernst explorassem 
metamorfoses e ilusões ópticas análogas. Porém, 
boa parte da redescoberta de Arcimboldo no século 
XX ficou-se, como é frequente no surrealismo, 
pelo derivativo, pelo superficial e pelo ingénuo, 
como atestam as obras de Octavio Ocampo, István 
Orosz ou Sandro del Prete.

Inesperadamente, o mais legítimo 
herdeiro de Arcimboldo surge numa arte “menor”, 
a caricatura: Hanoch Piven, embora se paute por um 
minimalismo e estilização que estão no pólo oposto 
à profusão de elementos e ao realismo de Arcimboldo 
e recorra à colagem e não à pintura a óleo, é capaz de 
converter objectos banais, alguns deles resgatados 
ao lixo, e uns recortes de papel colorido na evocação 
inequívoca de uma figura pública. Tal como em 
Arcimboldo, os objectos que moldam o rosto não 
são escolhidos apenas em função da mancha gráfica 
pretendida – nalgumas caricaturas têm a ver com a 
actividade ou cargo desempenhado pela dita figura ou 
com o seu carácter. Assim, Kim Jong-Il tem mísseis 
no lugar de olhos, dois fósforos partidos por nariz, 
um cadeado por boca e segura um cogumelo; Einstein 
tem uma lâmpada por nariz e cabelo e bigode feitos de 
cabos eléctricos; Barbra Streisand tem um conspícuo 
microfone no lugar do seu conspícuo nariz; Keith 
Richards tem o cabelo feito de fita de cassete, um 
cigarro amachucado por nariz, palhetas de guitarra 
por olhos e uma serpente no lugar da boca.

José Carlos Fernandes
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Cindy
Sherman
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Fotografia
Cindy
Sherman, 
essa cobra que 
nos engana 
(e ainda bem).

Se Cindy Sherman fosse um animal era uma 
cobra. É misteriosa. É esquiva e esguia. É maleável, 
curva e perspicaz. Parece estar em todo lado e em 
lado nenhum. Parece todos e ninguém. Sherman é 
como uma cobra que muda de pele para se renovar 
e rejuvenescer. Temos dúvidas em relação ao que 
vemos. Essa fotografia de tipos auto-encenada que 
pratica há mais de 40 anos confunde-se com o seu 
metabolismo, tem a combustão certa para fazer 
mais e mais, num processo bulímico sem fim.

Aquilo que nos vai mostrando é uma 
arte sem género, ambivalente, e aparentemente 
desligada de um objectivo concreto, que não seja o 
de nos picar quando menos esperamos. De nos pôr 
a pensar nos estereótipos que nos inundam, como o 
fez de forma brilhante em Untitled Film Stills (1977-
1980), um cuidado edifício imagético que parodia 
o erotismo da mulher que o cinema e a publicidade 
dos anos 50 e 60 ajudaram a convencionar. A arte de 
Cindy Sherman é traiçoeira. Prega-nos rasteiras. 

Ela gosta do simulacro. E à medida que vai deixando 
imagens para trás, onde apenas ficam sinais subtis 
da sua fisionomia, testemunhamos algo a que 
podemos chamar ecdise fotográfica, um processo 
através do qual se liberta do lastro de uma imagem 
para começar a conceber imediatamente outra.

A concretização da imagem em Cindy 
Sherman (1954, Glen Ridge, Nova Jérsia, EUA) é 
muito mais do que a prova da sua própria existência 
(a sua obra tem pouco, quase nada, de introspecção, 
de auto-retrato, de auto-referência) – é a 
condição fundamental para a sua sobrevivência 
enquanto turbilhão criativo. A maleabilidade 
com que se veste e despe de personagens 
caricaturais, caminho que lhe permite explorar 
em profundidade a identidade humana, parece 
condená-la a uma condição nova, vigorosa e de 
permanente recomeço, tal como a muda de pele das 
cobras lhes garante saúde, frescura e vitalidade. 
Esculápio, o popular deus da Medicina e da cura 
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da mitologia greco-romana, fazia-se acompanhar 
por um bastão por onde se enrolava uma serpente. 
Tanto para gregos como para romanos, essa cobra 
era um símbolo da cura porque periodicamente 
abandonava a sua pele velha, dando a ilusão de 
um renascimento total, à semelhança do que 
fazem os médicos ao diagnosticar, receitar e 
curar os corpos humanos entorpecidos ou em 
sofrimento, que fatalmente acabarão por perecer. 
A cada encenação que meticulosamente prepara 
para o momento fotográfico, Sherman mais não 
faz do que nos alertar para o teatro de sombras 
em que vivemos, a mise en scène permanente 
em que nos movimentamos e a dificuldade de 
sermos aquilo que somos (se é que isto existe), 
como se estivéssemos condenados a saltar 
permanentemente de identidade em identidade.

O desconforto que nos provoca a incerteza 
sobre o que está realmente a acontecer nas 
imagens fotográficas de Cindy Sherman (que até 
se fazem passar como registo daquilo que não 
existe, como nos seminais Untitled Film Stills, 
que conceptualmente estão na origem de todas 
as séries que se lhe seguiram) é uma das suas 
principais forças. Perante as suas fotografias, 
há quem não acredite que a forma e o corpo que 
lá aparecem é o mesmo que o de Sherman, tal é o 
grau de metamorfose e disfarce, tal é a mestria 
com que desaparece para reaparecer nalguém. 
“Pela fotografia consegue-se que as pessoas 
acreditem em qualquer coisa. (…) É mais 
interessante contar mentiras com a câmara do que 
tentar dizer a verdade com ela. Prefiro procurar 
o que é invisível e o que está na imaginação de 
alguém”, disse numa entrevista à estação pública 
de televisão britânica (BBC).

Quando o compositor canadiano Rufus 
Wainwright e o realizador italiano Francesco 
Vezzoli pensaram na artista americana para 
protagonista do filme que será projectado durante 
a ária final les Feux D'Artifice t' Appellent, da ópera 
Prima Donna (27 e 28 Novembro, 21h00, Grande 
Auditório), estariam porventura a pensar nesta 
capacidade transformista de encarnar outrem, 
não só visualmente, mas, mais importante, através 
de um retrato psicológico complexo e profundo 
como os que Cindy Sherman tem conseguido 
sistematicamente realizar.

Prima Donna, que assinalou a estreia de 
Wainwright como compositor de ópera em 2010, 
inspira-se na figura da diva Maria Callas. Durante 
a primeira parte do concerto na Gulbenkian, que 
será dividido em dois momentos (sim, haverá 
também música pop e sonoridades à maneira da 
Broadway), Vezzoli apresenta num ecrã gigante a 
figura de Callas como que a preparar a encarnação 
de la divina por Cindy Sherman, esta reservada 
para o grand finale. A obra do músico canadiano 
versa sobre uma “triste e nobre” prima donna 
(Regine St. Laurent) que se vê obrigada a lidar com 
a ascensão e queda de uma carreira de sucesso, com 
o definhamento físico e a mortalidade. Para além 
destes temas universais da peça, o compositor 
salienta ainda a representação da natureza 
anacrónica da fama enquanto processo construtivo 
e destrutivo. E tudo isto parece um fato à medida 
para Sherman vestir. A própria confessa-se 
“honrada” e “entusiasmada” pelo convite de Rufus 
ao mesmo tempo que considera “bastante natural” 
a ideia de encarnar um personagem de diva. 
Não admira: quem melhor do que uma actriz (a 
escolha mais natural) para poder dramatizar e 
representar pedaços da vida de uma famosa do 
que alguém que passou décadas a congelar num 
único momento, num fotograma, todo o êxtase da 
encenação, toda a montagem visual que consegue 
mostrar-nos o que está antes e depois de certa 
imagem, o que está para lá dela?

O método eficaz de Cindy Sherman a 
desconstruir os nossos preconceitos e a nossa 
percepção (através do confronto isolado - e de facto 
- com as imagens que abstracta e colectivamente 
fomos formando) dá-lhe uma posição privilegiada 
para fazer ressuscitar Callas e com isso ajudar-nos 
a imaginá-la hoje a lidar com as rugas, as falhas 
da voz, o esquecimento, a decrepitude 
e a insignificância.

No final, saberemos que depois de usar 
os fatos que foram (mesmo) de Callas, Sherman 
abandonará mais uma vez essas vestimentas, essa 
pele de cobra, para serpentear por aí até encontrar 
outra figura-tipo, para depois domá-la, encená-la 
e, finalmente, livrar-se dela. E depois outra e outra 
vez. E talvez mais outra - a bem da imaginação e do 
reflexo não tão óbvio assim, mas absolutamente 
necessário para que nos possamos compreender.

Sérgio B. Gomes
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Depoimentos
Rodrigo Amado, 
Rita Redshoes
e Gonçalo
M. Tavares.

Rodrigo Amado
(músico / fotógrafo)    
Jordi Savall / Hespèrion XXI
11 de Outubro 
A minha primeira aproximação à música de 
Jordi Savall deu-se pelo seu declarado interesse 
pela improvisação e pela forma como esta é 
integrada numa abordagem marcada por um 
total compromisso com o rigor histórico de 
interpretação das peças. Apesar dessa profunda 
ligação ao contexto em que as peças foram 
escritas, fruto de uma pesquisa quase obsessiva, 
há algo de intangível na personalidade artística 
deste grande mestre que faz com que toda a 
música tocada pelos seus agrupamentos, com 
origens que vão da idade média ao séc. XVIII, surja 
com um inegável toque de contemporaneidade. 
Algo que a torna particularmente relevante neste 
universo atribulado de início do século. Com 
um programa baseado no repertório para viola 
da gamba, interpretado pelo mais celebrado 
dos seus ensembles, Hespèrion XXI, esta é uma 
oportunidade para testemunhar a alquimia de 
sons e emoções característica de Jordi Savall. ro
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Gonçalo M. Tavares
(escritor)    
Rufus Wainwright / Orquestra Gulbenkian
27 e 28 de Novembro 
Assistir a um concerto da Orquestra Gulbenkian, 
ainda para mais com a maestrina Joana Carneiro, 
é sempre um enorme prazer. Mas este concerto  
de Rufus Wainwright é realmente invulgar. 
A orquestra, a maestrina e o cantor terão uma 
intensa paisagem visual – um filme com 
a participação de Cindy Sherman. 

Arte contemporânea, música erudita, 
memória de música pop (Rufus andou/anda 
também por aí) – uma mistura que mostra 
que a Música na Gulbenkian é, cada vez mais,
um espaço de liberdade e de belas associações 
improváveis.  A voz de Rufus nunca enganou 
– é muito boa.
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Rita Redshoes
(música)    
Rufus Wainwright / Orquestra Gulbenkian
27 e 28 de Novembro 
A expectativa é muita quando a proposta engloba 
música e cinema. Aumenta ainda mais quando 
nomes como Rufus Wainwright, Cindy Sherman, 
Francesco Vezzoli e Joana Carneiro fazem parte 
do elenco. Sou uma assumida admiradora do 
trabalho de todos. Há uns anos, creio que num 
avião, li uma entrevista de Rufus Wainwright 
onde expressava a sua enorme vontade de escrever 
uma ópera. Dizia ser um género musical muito 
próximo de si e que o emocionava profunda e 
particularmente. Anos mais tarde, creio que parte 
do seu desejo está realizado e nós temos a sorte 
de o poder admirar e usufruir numa das salas de 
espectáculo mais bonitas do país. Como se não 
nos chegasse, podemos ainda ser conduzidos pela 
maestrina Joana Carneiro que nos garante uma 
viagem intensa e segura, e ainda testemunhar uma 
das muitas Cindy Sherman possíveis. 
Nunca mais chega Novembro…
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sábado  3  Outubro 
18:00h — Grande Auditório

met opera live in hd 

Il trovatore
Verdi

domingo  4  Outubro 
19:00h — Grande Auditório

Hirundo Maris
Arianna Savall soprano, harpa gótica e harpa tripla 
Petter Udland Johansen  tenor, hardingfele
e bandolim 
Sveinung Lilleheier  guitarra e dobro 
Miquel Àngel Cordero  contrabaixo 
David Mayoral  percussões

Chants du Sud et du Nord
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quinta  8  Outubro  
21:00h —  Grande Auditório

sexta  9  Outubro 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian 
Estágio Gulbenkian 
para Orquestra
Joana Carneiro  maestrina 
Conrad Tao  piano

Nuno da Rocha 
Rachmaninov  
A sagração da primavera 
Stravinsky

sexta  9  Outubro 
18:00h — Zona de Congressos 
Entrada Gratuita
Conhecer uma obra — Guia de audição 
por Nuno da Rocha
Stravinsky — A sagração da primavera

domingo  11  Outubro  
19:00h — Grande Auditório

Jordi Savall viola da gamba soprano e direção 

Hespèrion XXI
Philippe Pierlot  violas da gamba alto e baixo 
Sergi Casademut  viola da gamba tenor 
Lorenz Duftschmid  viola da gamba baixo 
Xavier Puertas  violone 
Enrike Solinís  tiorba e guitarra 
Michael Behringer  órgão e cravo 
Pedro Estevan  percussão

A Europa Musical 1500-1700

quinta   15  Outubro 
21:00h — Grande Auditório

sexta   16  Outubro 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh  maestro 
Saleem Abboud Ashkar piano

Mendelssohn
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19:00h — Grande Auditório

Cristiano Holtz  cravo

A verdadeira arte de tocar cravo

J. S. Bach 
Scarlatti 
C.P. E. Bach

domingo  18  Outubro 
19:00h — Grande Auditório

Coro Gulbenkian   
Orquestra Gulbenkian
Michel Corboz  maestro 
Pavel Gomziakov  violoncelo  stradivarius

J. S. Bach 
J. Haydn

sábado   17   Outubro 
21:00h —  Igreja de S. Roque

Coro Gulbenkian
Michel Corboz  maestro 
Raquel Reis  violoncelo 
Miguel Rêgo  contrabaixo 
Miguel Jalôto  órgão

J. S. Bach

sábado   17   Outubro 
19:00h —  Grande Auditório

Sinfónica Juvenil de Caracas
Dietrich Paredes  maestro

Residência “El Sistema” na Gulbenkian

Revueltas 
Chostakovitch

CONCERTO DE APOIO AOS REFUGIADOS

MUSICA  
POR UMA  
CAUSA
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quinta  22  Outubro 
21:00h — Grande Auditório

sexta  23  Outubro 
19:00h — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
David Zinman  maestro

Beethoven 
Brahms

sexta  23  Outubro  
21:30h — Grande Auditório 
Entrada Gratuita
Solistas da Orquestra Gulbenkian 
Trio Aeternus 
Cihat Askin  violino

Mozart 
Komitas 
Kreisler 
Babajanian

sábado  24  Outubro 
18:00h — Grande Auditório

met opera live in hd 

Otello
Verdi

domingo   25  Outubro 
19:00h — Grande Auditório

Chamber Orchestra of Europe
Leonidas Kavakos  violino e direção

Beethoven

,
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sábado  31  Outubro 
16:00h — Grande Auditório

met opera live in hd 

Tannhäuser
Wagner

quinta   29  Outubro 
21:00h — Grande Auditório

sexta   30  Outubro 
19:00h — Grande Auditório

Coro Gulbenkian  
Orquestra Gulbenkian
Joana Carneiro  maestrina 
Dora Rodrigues  soprano

Márquez 
Villa-Lobos 
Bernstein 
Escobar 
Ravel

sexta  30  Outubro  
21:30h — Grande Auditório 
Entrada Gratuita
Solistas da Orquestra Gulbenkian
Rodríguez, Gianneo, Villoldo, Gade, 
Ginastera, Gardel, Piazzolla
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domingo   1  Novembro 
19:00h — Grande Auditório

Nelson Freire  piano

J. S. Bach 
Beethoven 
Prokofiev 
Chopin

quinta  5  Novembro 
21:00h — Grande Auditório

sexta  6  Novembro 
19:00h — Grande Auditório

Coro Gulbenkian  
Orquestra Gulbenkian
Michel Corboz  maestro 
Charlotte Müller Perrier  soprano 
Clémentine Margaine  meio-soprano 
Peter Harvey  barítono 
Örs Kisfaludy  narrador

J. S. Bach 
Honegger
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21:00h — Grande Auditório

Be With Me Now 
Um percurso amoroso através 
da ópera europeia 

MaNOj Kamps piano e direção musical 
Julien Fišera encenação 
Isabelle Kranabetter  dramaturgia 
Martje Rammeloo  soprano 
Rannveig Káradóttir  soprano 
Kinga Borowska  meio-soprano 
Gwilym Bowen  tenor 
Tomasz Kumiega  barítono 
Fanglei Liu  violino 
Sébastien Van Kuijk  violoncelo 
Ana Filipa Lima  flauta

Com música de Mozart, Bellini, Britten, 
Pablo Luna, Michel Lambert, Daan Janssens, 
Stravinsky, Wagner, Händel, Mitterer  
e Vasco Mendonça

quinta  12  Novembro 
21:00h — Grande Auditório

Pacho Flores  trompete

Camerata Atlântica 
Ana Beatriz Manzanilla  violino e direção 
Efrain Oscher  flauta

Cimarosa, Neruda, Romero, Daquin, 
Oscher, Piazzolla, Villa-Lobos, 
Laguna, Fuentes
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Elenco  dia  14

Ana Quintans  soprano 
Cátia Moreso  meio-soprano 
João Rodrigues   tenor 
Hugo Oliveira  barítono

Elenco  dia  15

Inês Simões  soprano 
Carolina Figueiredo  meio-soprano 
Bruno Almeida  tenor 
Nuno Dias  baixo

quinta  19  Novembro 
21:00h — Grande Auditório

Trauernacht 
Cantatas de J. S. Bach 
 
Ensemble Pygmalion  
Raphaël Pichon  direção musical 
Katie Mitchell  encenação 
Vicki Mortimer  figurinos e cenografia 
James Farncombe  luz 
Robin Tebutt  assistente de encenação 
Myriam Arbouz  soprano 
Marian Dijkhuizen  meio-soprano 
Rupert Charlesworth  tenor 
Andri Björn Róbertsson  baixo

sábado  14  Novembro 
19:00h — Grande Auditório

domingo  15  Novembro 
16:00h — Grande Auditório

Coro Participativo 
Coro Gulbenkian  
Orquestra Gulbenkian
Paulo Lourenço  maestro 

Händel 
Messias
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19:00h — Grande Auditório

Jean-Yves Thibaudet  piano

Schumann 
Ravel

sábado  21  Novembro 
17:30h — Grande Auditório

met opera live in hd 

Lulu
Berg

sexta  20  Novembro 
21:30h — Coliseu dos Recreios

Rodrigo Leão 
Coro Gulbenkian 
Orquestra Gulbenkian
Paulo Lourenço  maestro 
Selma Uamusse  voz 
Celina da Piedade  acordeão 
Viviena Tupikova  violino 
Denys Stetsenko  violino 
Bruno Silva  viola 
Carlos Tony Gomes  violoncelo

Temas compostos por Rodrigo Leão
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sexta  27  Novembro 
21:00h — Grande Auditório

sábado  28  Novembro 
21:00h — Grande Auditório

Rufus Wainwright voz

Orquestra Gulbenkian 
Joana Carneiro  maestrina 
Francesco Vezzoli  realizador 
Cindy Sherman  atriz 
Sarah Fox  soprano 
Kathryn Guthrie  soprano 
Antonio Figueroa  tenor

Prima Donna

domingo  29  Novembro 
19:00h — Grande Auditório

Christian Zacharias  piano

Scarlatti 
Ravel 
Soler 
Chopin
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Coordenação Outubro  2015 

mecenas
grandes intérpretes

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

mecenas
rising stars

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.

Sérgio B. Gomes  (n.1975, Covas, Vila Nova 
de Cerveira) é licenciado pela Escola Superior 
de Jornalismo do Porto. É jornalista do Público 
desde 1999, sendo hoje responsável pelas áreas 
de plataformas e multimédia. Desenvolveu vários 
trabalhos de investigação na história da fotografia 
em Portugal. Em 2005, criou o blogue  Arte 
Photographica. Em 2007, foi comissário da exposição 
Ponto de Vista, produzida durante a realização da 
série de documentários  Portugal, Um Retrato Social,do 
sociólogo António Barreto. Em 2014, foi responsável 
pelas exposições curatoriais da Bienal de Fotografia 
de Vila Franca de Xira. Integrou o júri de vários 
prémios e concursos de fotografia. Escreve sobre 
fotografia no Público. Vive e trabalha em Lisboa.

Imagem da capa: 
untitled  films  stills, #54 – cindy  sherman, 1977 © dr


