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A programação do Descobrir para a 
temporada 2016/2017 apresenta-se for-
temente ancorada nas exposições tempo-
rárias. De outubro a dezembro, contamos 
com exposições individuais de importan-
tes artistas contemporâneos, como José 
Escada e António Ole – em que se promovem 
cruzamentos entre as coleções do Museu 
Gulbenkian, pondo em diálogo obras de 
diferentes tempos e espaços –, e com cola-
borações com a Trienal de Arquitectura de 
Lisboa e o Doclisboa. 

As ligações vão marcar a temporada.  
O Museu Gulbenkian tem uma nova 
identidade, integrando as duas coleções – 
Coleção do Fundador e Coleção Moderna –,  
o que proporciona pontes, cruzamentos 
e descobertas surpreendentes. Sob o 
título Portugal em Flagrante, a Coleção 
Moderna apresenta-se agora com um 
caráter permanente, constituindo-se em 
três momentos distintos: a Operação 1, já 
em exposição; a Operação 2, a inaugurar em 
novembro; e, por último, a Operação 3, que 
abre a 23 de fevereiro de 2017, altura em 
que poderemos ver a mostra no seu todo.

A programação em torno de cada 
exposição (permanente ou temporária) 
contempla conversas com curadores e 
convidados, visitas orientadas (gerais ou 
temáticas) e, ainda, visitas para desenhar –  
em que o traço serve, simultaneamente, 
para ver e para registar. A programação 
é complementada por diversas conferên-
cias e colóquios, que aprofundam temas e 
suscitam outras leituras, promovendo uma 
vivência plena e abrangente das diferentes 
propostas artísticas.

Na área da música, a programação da 
temporada Descobrir inclui, como vem 
sendo hábito, os Concertos de Domingo, 
com repertórios cuidadosamente escolhi-
dos para atrair o público familiar, e os Guias 
de Audição, pequenas intervenções que 
antecedem alguns concertos da Temporada 
Gulbenkian de Música, tornando-os mais 
acessíveis.

A brochura que agora apresentamos 
abarca a programação de outubro a 
dezembro. Outras lhe sucederão. Leia, 
inspire-se e mantenha-se atento a tudo  
o que ainda está por vir. 
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Calendário

 outubro 

1 sáb. 

16H00

colEçÃo moDErna

Conversa com 
as curadoras –  
Portugal em 
Flagrante: 
Operação 1
Visita oriEntaDa

p. 21

8 sáb. 

15H00

GalEria principal – 

EDifÍcio sEDE

Linhas  
do Tempo.  
As Coleções 
Gulbenkian.  
Caminhos  
contempo- 
râneos
Visita oriEntaDa

p. 11

8 sáb. 

16H00

musEu – GalEria  

Do piso infErior

Conversa com  
a curadora –  
A Forma Chã
Visita oriEntaDa

p. 21

12 qua. 

15H00

colEçÃo moDErna

Eu não  
evoluo, viajo. 
José Escada –
retrospetiva
Visita oriEntaDa

p. 12

15 E 22 out; 

5 E 12 noV 

sáb. 

15H00

JarDim/ 

EDifÍcio sEDE

Plantas  
e animais  
no Jardim  
e na Coleção 
Gulbenkian – 
mitos e usos
curso tEórico

p. 31

15 sáb. 

15H00

EDifÍcio sEDE

Trienal de 
Arquitectura  
de Lisboa – 
Obra
Visita oriEntaDa

p. 15

15 sáb. 

16H00

colEçÃo moDErna

Conversa com 
a curadora e 
Giulia Lamoni –  
Eu não  
evoluo, viajo. 
José Escada – 
retrospetiva
Visita oriEntaDa

p. 22

16 Dom. 

11H00

colEçÃo Do funDaDor

Outros 
colecionadores 
na Coleção –  
entre 
egiptólogos 
e enviados 
secretos  
à Rússia
Visita oriEntaDa

p. 24

19 qua. 

13H30

colEçÃo Do funDaDor

Diálogo entre… 
La Femme au 
Miroir e Portas 
de Elevador
Visita oriEntaDa

p. 28

19 qua. 

15H00

colEçÃo moDErna

António Ole. 
Luanda,  
Los Angeles, 
Lisboa
Visita oriEntaDa

p. 13

22 sáb. 

15H00

colEçÃo moDErna

António Ole. 
Luanda,  
Los Angeles, 
Lisboa
Visita oriEntaDa

p. 13

22 sáb. 

16H00

EDifÍcio sEDE

Conversa  
com Ivo Poças 
Martins –  
Obra portátil
Visita oriEntaDa

p. 22

23 Dom. 

11H00

colEçÃo moDErna

O traço  
do gesto  
em flagrante –  
o desenho  
é político!
Visita para 

DEsEnHar

p. 26

28 sEx. 

18H00

EDifÍcio sEDE

Guia de 
audição:  
Pedro Amaral – 
Deux Portraits 
Imaginaires 
e Dimitri 
Chostakovitch –  
Concerto para 
Violoncelo e 
Orquestra nº 1
pré-concErto

p. 31

29 sáb. 

15H00

colEçÃo moDErna

Eu não  
evoluo, viajo. 
José Escada –
retrospetiva
Visita oriEntaDa

p. 12

29 sáb. 

15H00

GalEria principal – 

EDifÍcio sEDE

Linhas  
do Tempo.  
As Coleções 
Gulbenkian.  
Caminhos  
contempo- 
râneos
Visita oriEntaDa

p. 11

30 Dom. 

11H00 

16H00

GranDE auDitório

Fantasias  
e metáforas
concErto famÍlias

p. 29

30 Dom. 

11H00

colEçÃo moDErna

Entre as artes 
e as letras – 
modernidade 
e vanguarda 
na primeira 
metade do 
século XX
Visita oriEntaDa

p. 24

 noVEmbro 

4 sEx. 

18H00

EDifÍcio sEDE

Guia de 
audição: 
Claudio 
Monteverdi –
Vespro della 
Beata Vergine
pré-concErto

p. 31

5 sáb. 

15H00

GalEria principal – 

EDifÍcio sEDE

Linhas  
do Tempo.  
As Coleções 
Gulbenkian.  
Caminhos  
contempo- 
râneos
Visita oriEntaDa

p. 11

6 Dom. 

11H00

EDifÍcio sEDE

Começar: 
uma viagem 
matemática 
por Almada 
Negreiros
Visita oriEntaDa

p. 25

12 sáb. 

15H00

EDifÍcio sEDE

Trienal de 
Arquitectura  
de Lisboa – 
Obra
Visita oriEntaDa

p. 15

13 Dom. 

11H00

colEçÃo moDErna

O traço do 
gesto em 
flagrante –  
o desenho  
é político!
Visita para 

DEsEnHar

p. 26

16 qua. 

13H30

colEçÃo Do funDaDor

Diálogo entre… 
Autorretrato 
num Grupo  
e A Ponte  
de Barcos  
em Sano,  
na Província  
de Kosuke
Visita oriEntaDa

p. 28

16 qua. 

15H00

musEu – GalEria  

Do piso infErior

A Forma Chã
Visita oriEntaDa

p. 14
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16 qua. 

17H30

EDifÍcio sEDE

Conversa com 
André Tavares – 
Visita à Obra
Visita oriEntaDa

p. 22

17 qui. 

10H00

auDitório 2

Talk, Talk, Talk –  
Trienal de 
Arquitectura  
de Lisboa – 
Obra
confErência

p. 15

19 sáb. 

15H00

GalEria principal – 

EDifÍcio sEDE

Linhas  
do Tempo.  
As Coleções 
Gulbenkian.  
Caminhos  
contempo- 
râneos
Visita oriEntaDa

p. 11

19 sáb. 

16H00

colEçÃo moDErna

Conversa com 
as curadoras –  
Portugal em 
Flagrante: 
Operações 1 e 2 
Visita oriEntaDa

p. 23

20 Dom. 

11H00

colEçÃo moDErna

O musseque  
da cor
Visita para 

DEsEnHar

p. 28

23 qua. 

15H00

GalEria principal – 

EDifÍcio sEDE

Linhas  
do Tempo.  
As Coleções 
Gulbenkian.  
Caminhos  
contempo- 
râneos
Visita oriEntaDa

p. 11

23 qua. 

18H00

auDitório 3

A Forma Chã –  
Eeva-Liisa 
Pelkonen
confErência

p. 14

26 sáb. 

15H00

musEu – GalEria  

Do piso infErior

A Forma Chã
Visita oriEntaDa

p. 14

27 Dom. 

11H00

colEçÃo Do funDaDor

Objetos 
em perigo! 
Histórias e 
dilemas de 
obras de arte 
que estiveram 
em risco
Visita oriEntaDa

p. 25

 DEZEmbro 

3 sáb. 

15H00

colEçÃo moDErna

António Ole. 
Luanda,  
Los Angeles, 
Lisboa
Visita oriEntaDa

p. 13

4 Dom. 

11H00

16H00

GranDE auDitório

Viagem  
em Itália
concErto famÍlias

p. 30

7 qua. 

15H00

GalEria principal – 

EDifÍcio sEDE

Linhas  
do Tempo.  
As Coleções 
Gulbenkian.  
Caminhos  
contempo- 
râneos
Visita oriEntaDa

p. 11

8 qui. 

18H00

EDifÍcio sEDE

Guia de 
audição:  
Georg Friedrich 
Händel – 
Messias
pré-concErto

p. 31

9 sEx. 

18H00

EDifÍcio sEDE

Guia de 
audição:  
Georg Friedrich 
Händel – 
Messias
pré-concErto

p. 31

10 sáb. 

15H00

GalEria principal – 

EDifÍcio sEDE

Linhas  
do Tempo.  
As Coleções 
Gulbenkian.  
Caminhos  
contempo- 
râneos
Visita oriEntaDa

p. 11

10 sáb. 

16H00

EDifÍcio sEDE

Conversa com 
Inês Moreira –  
O fascínio 
do estaleiro 
incompleto
Visita oriEntaDa

p. 23

11 Dom. 

11H00

colEçÃo moDErna

O musseque  
da cor
Visita para 

DEsEnHar

p. 28

14 qua. 

13H30

colEçÃo Do funDaDor

Diálogo entre… 
Espreguiçadeira 
e Tapete 
Visita oriEntaDa

p. 28

14 qua. 

18H00

auDitório 3

As artes chãs
mEsa-rEDonDa

p. 14

17 sáb. 

15H00

musEu – GalEria  

Do piso infErior

A Forma Chã
Visita oriEntaDa

p. 14

17 sáb. 

16H00

GalEria principal – 

EDifÍcio sEDE

Conversa com 
os curadores  –  
Linhas  
do Tempo.  
As Coleções 
Gulbenkian.  
Caminhos  
contempo- 
râneos
Visita oriEntaDa

p. 23

18 Dom. 

11H00 

16H00

GranDE auDitório

Natais  
do mundo
concErto famÍlias

p. 30

18 Dom. 

11H00

colEçÃo Do funDaDor

Sete obras 
imperdíveis!
Visita oriEntaDa

p. 26
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10

Exposições 
temporárias

ExposiçõEs tEmporárias 11

Linhas do Tempo. 
As Coleções 
Gulbenkian. 
Caminhos 
contemporâneos.
23 Jun 2016 a 2 Jan 2017

EDifÍcio sEDE –  

GalEria principal

A exposição Linhas do 
Tempo. As Coleções 
Gulbenkian. Caminhos con-
temporâneos organiza-se a 
partir de uma data-âncora: 
1956 – ano da criação 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian. Ao proporcio-
nar um olhar retrospetivo, 
que nos a leva a recuar 60 
anos, até 1896, e a avançar 
no eixo do tempo até aos 
dias de hoje, esta exposição 
proporciona um espaço 
de relações e diálogos 
entre duas coleções: a 
coleção adquirida por 
Calouste Sarkis Gulbenkian 
até 1955, e a Coleção 
Moderna, constituída por 
obras do século XX até aos 
nossos dias. Partindo de 
duas versões do moderno 
ao longo do século XX, os 
primeiros 60 anos fazem 
transparecer as escolhas 
de Calouste Gulbenkian 
e o contacto direto que o 
colecionador manteve com 

artistas seus contemporâ-
neos, como Rodin e Lalique 
– ao mesmo tempo, a sua 
coleção reflete o mundo 
em que viveu, marcado por 
novas expressões artísti-
cas. De um modo lúdico e 
por vezes pouco conven-
cional, a comemoração 
dos 60 anos da Fundação 
promove uma aproxi-
mação inesperada entre 
as duas coleções, bem 
como as simultaneidades 
casuais que daí resultam. 
Estabelecendo pontos de 
convergência ou revelando 
curiosidades, as coleções 
de arte da Fundação 
Gulbenkian apresentam-
-se numa mostra única, 
que promove relações a 
diversos títulos imprevistas 
e comemora um encontro,  
à partida, improvável.
curadoria: João carvalho 
Dias, patrícia rosas, 
penelope curtis

Visitas oriEntaDas

23 noV, 7 DEZ, qua.

15H00 / 60 a 90 min

mÍn. 10 – máx. 25

Gratuito

8 out; 29 out; 5 noV;

19 noV; 10 DEZ, sáb.

15H00 / 60 a 90 min

mÍn. 10 – máx. 25

2€

conceção e orientação:  
carlos carrilho,  
Diana pereira, Hilda frias, 
margarida carmona

À conVErsa com  
os curaDorEs  
E os conViDaDos…

17 DEZ, sáb.

16H00

Ver detalhes na página 23
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Eu não  
evoluo, viajo. 
José Escada – 
retrospetiva
9 Jul a 31 out

musEu caloustE 

GulbEnKian –  

colEçÃo moDErna

Exposição antológica 
dedicada ao pintor José 
Escada (Lisboa, 1934- 
-1980), que desenvolveu 
uma obra singular e 
profícua, num vaivém 
constante entre abstração 
e figuração, e que atravessa 
a pintura, o desenho,  
a ilustração e o relevo.
Uma obra intensa e 
inesperadamente 
abundante, que o leva a 
experimentar diferentes 
meios e técnicas, e a 
colaborar com outros 
artistas, arquitetos e 
escritores, fundamentais 
para o desenvolvimento  
de um espaço autoral.

José Escada foi bolseiro 
(pintura) da Fundação 
Calouste Gulbenkian em 
Paris, entre janeiro de 1960 
e dezembro de 1961. Sob 
a orientação dos pintores 
Arpad Szenes e Vieira 
da Silva, intensifica as 
pesquisas em torno da 
abstração, marcada por 
uma forte experimentação, 
participando ainda no grupo 
KWY com os portugueses 
René Bertholo, Lourdes 
Castro e João Vieira.  
A primeira exposição 
retrospetiva de José 
Escada em contexto 
museológico, que o revela 
enquanto artista e enquanto 
pessoa.
curadoria: rita fabiana

Visitas oriEntaDas 

12 out, qua.

15H00 / 60 a 90 min

mÍn. 10 – máx. 25

Gratuito

29 out, sáb.

15H00 / 60 a 90 min

mÍn. 10 – máx. 25

6€

conceção e orientação:  
raquel feliciano

À conVErsa com  
os curaDorEs  
E os conViDaDos… 

15 out, sáb.

16H00 

Ver detalhes na página 22

António Ole. 
Luanda, Los 
Angeles, Lisboa
17 sEt 2016 a 9 Jan 2017

musEu caloustE 

GulbEnKian –  

colEçÃo moDErna

Exposição retrospetiva 
da obra de António Ole, 
uma figura tutelar de 
toda uma geração de 
artistas contemporâneos 
angolanos. Com uma 
carreira internacional,  
Ole desenvolveu uma  
obra que vai da escultura  
à instalação, da pintura  
e colagem ao desenho, 
da fotografia ao filme, em 
diálogo permanente com  
a cidade, e antes de mais 
a cidade de Luanda, com 
a sua arquitetura e os seus 
habitantes. A filmografia de 
António Ole, uma produção 
pouco conhecida iniciada 
no período pós-1974 (pós- 
-independência de Angola) 
e que se prolongou pelas 
décadas de 1980 e 1990,  
é uma das apostas fortes  
da exposição.

Luanda, Los Angeles, 
Lisboa estabelece uma 
geografia vivencial, percor-
rendo ou criando pontes 
entre as cidades determi-
nantes no percurso artístico 
de António Ole. O artista 
nasceu em Luanda (Angola) 
em 1951, onde vive e 
trabalha atualmente. Com 
formação em cinema, no 
American Film Institute de 
Los Angeles (1975), e em 
cultura afro-americana, na 
Universidade da Califórnia 
– Center for Advance Film 
Studies (1981-1985), 
António Ole realizou a sua 
primeira exposição inter-
nacional no Museum of 
African American Art de 
Los Angeles, iniciando uma 
reflexão sobre a escrava-
tura e o colonialismo.
A exposição estabelece um 
forte diálogo com o espaço 
da galeria, cruzando a ins-
talação, o filme e a pintura 
através da ideia de trocas  
e da noção de contentor.
curadoria: isabel carlos, 
rita fabiana

Visitas oriEntaDas 

19 out, qua.

15H00 / 60 a 90 min

mÍn. 10 – máx. 25

Gratuito

22 out; 3 DEZ, sáb.

15H00 / 60 a 90 min

mÍn. 10 – máx. 25

6€

conceção e orientação:  
sílvia moreira

Visitas para DEsEnHar – 
uma outra forma DE VEr

20 noV; 11 DEZ, Dom.

11H00 

conceção e orientação:  
miguel Horta

Ver detalhes na página 28
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A Forma Chã
6 out 2016 a 9 Jan 2017

EDifÍcio colEçÃo  

Do funDaDor – GalEria  

Do piso infErior 

A Forma Chã evoca o 
impacto da história da arte 
no campo das práticas 
artísticas e arquitetónicas 
através da obra do historia-
dor de arte George Kubler. 
No seu livro de 1962  
A Forma do Tempo, Kubler 
propôs uma filosofia radical 
da história da arte como 
a história de todas as 
coisas, o que influenciou 
uma geração de artistas, 
como Ad Reinhardt, Robert 
Morris, Robert Smithson 
e John Baldessari, que o 
citaram nos seus ensaios  
e nas suas obras.
No seu livro de 1972 
Arquitetura Portuguesa 
Chã: Entre as Especiarias e 
os Diamantes (1521-1706), 
Kubler estabeleceu um 
paradigma de arquitetura 
chã que se tornou gradual-
mente uma tradição aceite 
pelas práticas arquitetóni-
cas contemporâneas  
em Portugal.

As mencionadas práticas 
artísticas americanas nos 
anos 60 do século XX e  
as práticas arquitetónicas 
portuguesas pós-1970 
partilham algumas das 
suas qualidades essenciais, 
pertencem à mesma família 
de ideias: a de artes chãs.
A exposição apresentará 
quatro instalações – todas 
elas sequências de imagens 
na forma de aulas –, e o 
seu conjunto ilumina uma 
miríade de assuntos: a 
relação entre as artes chãs 
ao longo do tempo e do 
espaço, o lugar da aula/
conferência na produção 
artística, e a influência  
da história nas produções 
artísticas e arquitetónicas 
dos últimos cinquenta anos. 
curadoria: Eliana sousa 
santos

Visitas oriEntaDas

16 noV, qua. 

15H00 / 60 a 90 min

mÍn. 10 – máx. 25

Gratuito

26 noV; 17 DEZ, sáb.

15H00 / 60 a 90 min

mÍn. 10 – máx. 25 / 4€

conceção e orientação: 
margarida carmona

À conVErsa com  
os curaDorEs  
E os conViDaDos… 

8 out, sáb.

16H00

Ver detalhes na página 21

confErências 

Eeva-Liisa Pelkonen
23 noV, qua.

18H00

auDitório 3

EntraDa liVrE

Robert Storr
5 Jan, qui. 2017

18H00

auDitório 3

EntraDa liVrE

mEsa-rEDonDa

As artes chãs
14 DEZ, qua.

18H00

auDitório 3

EntraDa liVrE

convidados: Joana cunha leal, 
João Vieira caldas, Jorge 
figueira, sérgio fazenda 
rodrigues

moderadora: Eliana sousa 
santos

Trienal de 
Arquitectura de 
Lisboa – Obra
7 out 2016 a 11 DEZ 2017

GalEria Do piso  

infErior – EDifÍcio sEDE 

Tal como as formas da 
arquitetura determinam  
a organização do estaleiro 
de obra, as tecnologias e  
a estrutura económica com 
que a sociedade organiza 
os seus modos de produção 
condicionam, e estimulam, 
a conceção do projeto. Da 
comunicação entre projeto 
e obra, da organização  
do tempo e do dinheiro,  
até à retórica política ou  
à excitação tecnológica,  
é na obra que tudo se joga.
Até que ponto as recentes 
transformações na indústria 
da construção e na organi-
zação da obra transformam 
a prática da arquitetura?  
A exposição desenvolve-se  
à volta de exemplos que 
revelam diferentes abor-
dagens. Um dos casos de 
estudo provém do arquivo 
profissional de Cedric Price, 
e parte de um relatório 
produzido nos anos 70, 
tendo em vista a melhoria 
das condições de trabalho 
nos estaleiros. Outro 
exemplo é um olhar sobre 
a estrutura empresarial 
de François Hennebique, 
que, no final do século XIX, 
e dominando a técnica 
da construção em betão 
armado, abriu caminho  
à concentração do saber 
técnico.

O caráter histórico destes 
exemplos proporciona 
leituras cruzadas sobre 
as problemáticas que 
os estaleiros de obra 
levantam, e a exposição 
propõe uma reflexão sobre 
as transformações e os 
desafios dos estaleiros de 
obra contemporâneos –  
e do seu impacto na prática  
da arquitetura.
curadoria: andré tavares

Visitas oriEntaDas 

15 out; 12 noV, sáb.

15H00 / 60 a 90 min

mÍn. 10 – máx. 25

Gratuito

conceção e orientação:  
carlos carrilho

À conVErsa com  
os curaDorEs  
E os conViDaDos… 

Obra portátil, com  
Ivo Poças Martins
22 out, sáb.

16H00

Ver detalhes na página 22

Visita à Obra,  
com André Tavares
16 noV, qua.

17H30

Ver detalhes na página 22

O fascínio do 
estaleiro incompleto, 
com Inês Moreira
10 DEZ, sáb.

16H00

Ver detalhes na página 23

confErência

Talk, Talk, Talk
17 noV, qui.

10H00 Às 18H00

auDitório 2 –  

EDifÍcio sEDE

Tendo como ponto de 
partida a exposição Obra,  
a conferência irá 
aprofundar temas 
abordados na exposição, 
lançando novos olhares  
e questões para o debate. 
A sessão será aberta pelo 
curador André Tavares, 
seguindo-se um painel  
de convidados nacionais  
e internacionais que conta 
com a presença de Pedro 
Fiori Arantes, Giovanna 
Borasi, Bárbara Rangel e 
Grafton Architects, entre 
outros. A conferência  
é organizada pela Trienal  
de Arquitectura de Lisboa.
Os debates Talk, Talk, Talk, 
nos dias 17, 18 e 19 de 
novembro, irão reunir em 
Lisboa um painel de luxo, 
com os mais destacados 
pensadores internacionais 
da arquitetura.

As Talk, Talk, Talk serão 
realizadas em espaços de 
conferência contíguos às 
exposições na Fundação 
Calouste Gulbenkian, no 
Centro Cultural de Belém  
e no MAAT.
para mais informações, consul-
tar www.trienaldelisboa.com.



DEstaquE 1716 DEstaquE

Portugal 
em Flagrante: 
Operações 1, 2 e 3

Coleção Moderna 
Exposição  
integral a partir  
de 23 Fev, 2017

Portugal em Flagrante 
tem com objetivo uma 
apresentação permanente 
da Coleção Moderna, de 
modo a proporcionar uma 
leitura clara e abrangente, 
aprofundando questões 
de âmbito político, social, 
cultural e artístico que 
permitem uma melhor com-
preensão dos séculos  
XX e XXI em Portugal.
Esta apresentação tem 
lugar em três momentos 
distintos: o primeiro 
ocorreu a 9 de julho deste 
ano, quando inaugurou a 
Operação 1, com obras em 
papel complementadas por 
documentação proveniente 
da Biblioteca de Arte e  
do Arquivo da Fundação 
(piso 01); a Operação 
2 sucederá a 17 de 
novembro, e serão apre-
sentados trabalhos essen-
cialmente de pintura portu-
guesa (piso 1); por último, 
a 23 de fevereiro de 2017, 
inaugurará a Operação 3, 
que exporá trabalhos tridi-
mensionais de escultura  
e instalação (nave central).
Em torno desta montagem, 
uma vasta programação 
de visitas permite abordar 
diferentes temas e épocas 
para uma leitura mais 
aprofundada.
curadoria: ana barata,  
ana Vasconcelos, leonor 
nazaré, patrícia rosas  
prior, penelope curtis,   
rita fabiana

 À conVErsa com  
 os curaDorEs… 

Operação 1
1 out 2017, sáb.

16H00

Ver página 21

Operações 1 e 2
19 noV, sáb.

16H00

Ver página 23

Operações  
1, 2 e 3
4 mar 2017, sáb.

16H00

 Visita para DEsEnHar –  
 uma outra forma DE VEr 

O traço do gesto 
em flagrante –  
o desenho  
é político!
23 out; 13 noV, Dom.

11H00

conceção e orientação:  
Hugo barata

Ver página 26

 Visitas oriEntaDas 

Entre as artes 
e as letras – 
modernidade  
e vanguarda na 
primeira metade 
do século XX
30 out, Dom.

11H00

conceção e orientação:  
Hilda frias

Ver página 24

Entre a ditadura 
e a democracia 
– a arte na 
segunda metade 
do século XX 
português
29 Jan 2017, Dom.

11H00

conceção e orientação:  
Hilda frias

Portugal  
em Flagrante: 
Operação 3
26 fEV 2017, Dom.

11H00

conceção e orientação:  
Hugo barata

Mulheres em 
(cri)AÇÃO: 
olhares 
femininos  
de Portugal  
no século XX
12 mar 2017, Dom.

11H00

conceção e orientação:  

Emília ferreira
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“É só quando 
esquecemos 

todos os nossos 
conhecimentos 

que começamos 
a saber.”HEnry DaViD tHorEau



20 Visitas 21

Visitas 
orientadas

 À conVErsa  
 com os curaDorEs  
 E os conViDaDos… 

Estas visitas promovem 
um contacto direto com os 
responsáveis pelas exposi-
ções em cartaz, oferecendo 
a oportunidade de, a partir 
das suas próprias palavras, 
conhecer mais a fundo as 
suas opções curatoriais, os 
fios condutores, as obras 
e os artistas selecionados. 
Alguns destes encontros 
contam com a presença 
de artistas ou de outros 
convidados especiais, con-
tribuindo para conversas 
mais alargadas e leituras 
mais abrangentes e 
aprofundadas.

Portugal  
em Flagrante: 
Operação 1
1 out, sáb.

16H00 / 90 min

colEçÃo moDErna

mÍn. 10 – máx. 25 / 6€

Esta exposição é o primeiro 
momento da nova apre-
sentação semipermanente 
da Coleção Moderna, que 
só ficará concluída em 
finais de fevereiro de 2017. 
No piso 01 do Edifício da 
Coleção Moderna, apresen-
tam-se obras de arte em 
papel – livros, fotografias, 
gravuras e desenhos –,  
complementadas por 
documentação proveniente 
da Biblioteca de Arte da 
Fundação, que definem 
um percurso cronológico 
pelo século XX em Portugal, 
relacionando mudanças 
políticas e culturais com a 
produção artística. 
Esta visita, conduzida pelas 
curadoras Penelope Curtis 
e Ana Vasconcelos, será um 
momento de descoberta 
dos critérios e decisões 
que definiram o espaço em 
que se enuncia a espinha 
dorsal da nova apresen-
tação da Coleção, através 
da enunciação e do apro-
fundamento de algumas 
questões de âmbito político, 
social, cultural e artístico 
que permitem uma melhor 
compreensão dos séculos 
XX e XXI em Portugal.
orientação: ana Vasconcelos, 
penelope curtis (a visita 
será em português e inglês)

A Forma Chã
8 out, sáb.

16H00 / 90 min

EDifÍcio colEçÃo Do 

funDaDor – GalEria  

Do piso infErior

mÍn. 10 – máx. 25 / 4€

Eliana Sousa Santos é 
arquiteta, investigadora 
e professora auxiliar de 
arquitetura. A exposição 
A Forma Chã surge no 
contexto do seu atual 
projeto: “A Forma do Tempo, 
de George Kubler: O efeito 
historiográfico de arqui-
tetura portuguesa chã em 
Portugal pós-1974”.  
A exposição evoca o 
impacto do trabalho do 
historiador de arte George 
Kubler nas práticas 
artísticas americanas 
dos anos de 1960 e nas 
práticas arquitetónicas 
portuguesas pós-1970. 
São apresentadas obras 
dos artistas Ad Reinhardt 
e Robert Smithson e 
imagens dos arquivos de 
Kubler e dos historiado-
res Paulo Varela Gomes e 
João Vieira Caldas. Esta 
visita é orientada pela 
curadora, que partilhará as 
suas reflexões e escolhas 
curatoriais. 
orientação: Eliana sousa 
santos



Visitas 2322 Visitas

Eu não  
evoluo, viajo. 
José Escada – 
retrospetiva
José Escada e as 
nossas amarras: 
o corpo político 
e questões de 
género
15 out, sáb.

16H00 / 90 min

EDifÍcio colEçÃo 

moDErna

mÍn. 10 – máx. 25 / 6€

A propósito da obra do 
artista, Giulia Lamoni 
escreve no catálogo da 
exposição: “Este trabalho 
de José Escada parece 
afirmar um desejo de 
experienciar as possibili-
dades de representação 
da intimidade homoeró-
tica masculina, adotando 
uma posição de sujeito 
na figuração da sexuali-
dade, em contraste com a 
cultura de uma sociedade 
imediatamente pós-revo-
lucionária.” Giulia Lamoni 
é membro do Instituto de 
História da Arte e dedica-se 
à investigação sobre identi-
dade e representação.  
É convidada da curadora 
Rita Fabiana e propõe um iti-
nerário crítico da exposição 
centrado na mobilização do 
corpo e nos seus desdobra-
mentos políticos, eróticos  
e espaciais. 
orientação: Giulia lamoni, 
rita fabiana

Trienal de 
Arquitectura 
de Lisboa – 
Obra Portátil / 
Exposição Obra
22 out, sáb.

16H00 / 90 min

EDifÍcio sEDE – GalEria 

Do piso infErior 

mÍn. 10 – máx. 25 

Gratuito

Enquadrada na progra-
mação da Trienal de 
Arquitectura de Lisboa 
2016, a exposição Obra 
propõe uma reflexão 
sobre as transformações 
e desafios dos estaleiros 
de obra contemporâneos e 
do seu impacto na prática 
da arquitetura. A primeira 
de três visitas comenta-
das a esta exposição será 
feita por Ivo Poças Martins, 
arquiteto e assistente de 
curadoria. Na sequência da 
visita à exposição e de uma 
ação prática, propõe-se 
problematizar os temas 
explorados na exposição: 
o tempo, a mobilização de 
meios, pessoas, etc. que 
estão subjacentes à mate-
rialização de um projeto 
de arquitetura em obra 
construída.
orientação: ivo poças martins

Trienal de 
Arquitectura  
de Lisboa –  
Visita à Obra
16 noV, qua.

17H30 / 90 min

EDifÍcio sEDE –  

GalEria Do piso infErior

mÍn. 10 – máx. 25

Gratuito

André Tavares é curador  
da exposição Obra e irá 
falar de alguns dos temas 
fundamentais presentes  
no seu projeto curatorial.  
A exposição cruza 
exemplos nacionais e inter-
nacionais do trabalho de 
ateliês de arquitetura con-
temporâneos com casos 
de estudo dos séculos XX 
e XIX. A exposição, que se 
enquadra na programação 
da Trienal de Arquitectura 
de Lisboa 2016, propõe 
uma reflexão sobre as 
transformações e desafios 
dos estaleiros de obra  
contemporâneos e sobre  
o seu impacto na prática  
da arquitetura.
orientação: andré tavares

Portugal  
em Flagrante: 
Operações 1 e 2
19 noV, sáb.

16H00 / 90 min

colEçÃo moDErna

mÍn. 10 – máx. 25 / 6€

Esta visita aborda sobretudo 
a segunda fase da nova 
apresentação semiper-
manente da Coleção 
Moderna, que define um fio 
condutor para o século XX 
em Portugal, relacionando 
as mudanças políticas e 
culturais com a produção 
artística. No piso 1 do 
Edifício da Coleção Moderna 
apresentam-se obras de 
pintura que acompanham e 
complementam as obras de 
arte em papel – livros, foto-
grafias, gravuras e desenhos 
– e a documentação prove-
niente da Biblioteca de Arte 
da Fundação, presentes na 
galeria 01, inaugurada em 
julho de 2016.
Conduzida pelas curadoras 
Ana Barata, Leonor Nazaré 
e Ana Vasconcelos, a visita 
será uma oportunidade de 
aprofundar o conhecimento 
da arte e da cultura produzi-
das em Portugal ao longo do 
século XX e até ao momento 
presente, e de maior com-
preensão dos critérios e 
decisões que definiram os 
dois espaços: no piso inferior 
enunciou-se a espinha dorsal 
da nova apresentação da 
Coleção, que dialoga agora 
com uma cuidada seleção de 
pintura apresentada no piso 1. 
orientação: ana barata, ana 
Vasconcelos, leonor nazaré

Trienal de 
Arquitectura 
de Lisboa – 
O fascínio 
do estaleiro 
incompleto
10 DEZ, sáb.

16H00 / 90 min

EDifÍcio sEDE –

GalEria Do piso infErior

mÍn. 10 – máx. 25

Gratuito

A última de três visitas 
comentadas à exposição 
Obra é uma proposta de 
Inês Moreira – arquiteta, 
curadora e investigadora. 
A sua visita irá incidir sobre 
o facto de a obra incom-
pleta despertar diversas 
leituras: da banal conversa 
dos mirones que discutem 
a interrupção do dia-a-dia, 
passando pelas controvér-
sias económicas e sociais 
escondidas por trás dos 
tapumes, às ruínas con-
temporâneas que pontuam 
a paisagem e o território 
como memórias de um 
futuro que nunca chegou. 
Obra é uma exposição 
enquadrada na programação 
da Trienal de Arquitectura 
de Lisboa 2016.
orientação: inês moreira

Linhas do Tempo. 
As Coleções 
Gulbenkian. 
Caminhos 
contemporâneos.
17 DEZ, sáb.

16H00 / 90 min

EDifÍcio sEDE – 

GalEria principal

mÍn. 10 – máx. 25 / 2€

A exposição Linhas do Tempo. 
As Coleções Gulbenkian. 
Caminhos contemporâneos 
organiza-se a partir de uma 
data-âncora: 1956 – ano da 
criação da Fundação Calouste 
Gulbenkian. Ao proporcionar 
um olhar retrospetivo, que nos 
a leva a recuar 60 anos, até 
1896, e a avançar no eixo do 
tempo até aos dias de hoje, 
esta exposição proporciona 
um espaço de relações e 
diálogos entre duas coleções: 
a coleção adquirida por 
Calouste Sarkis Gulbenkian 
até 1955, e a Coleção 
Moderna, constituída por 
obras do século XX até aos 
nossos dias.
De um modo lúdico e por 
vezes pouco convencional,  
a comemoração dos 
60 anos da Fundação 
promove uma aproxi-
mação inesperada entre 
as duas coleções, bem 
como as simultaneidades 
casuais que daí resultam. 
Nesta visita poderemos 
conhecer mais de perto as 
opções dos curadores e as 
múltiplas relações desenha-
das pelas suas escolhas.
orientação: João carvalho 
Dias, patrícia rosas prior, 
penelope curtis



Visitas 2524 Visitas

 DominGos no musEu –  
 À DEscobErta  
 Das colEçõEs 

Dom.

11H00 / 60 a 90 min

musEu caloustE 

GulbEnKian

mÍn. 10 – máx. 25 / 6€

Aos domingos de manhã, 
dedicamos a nossa atenção 
às coleções permanen-
tes. Propondo diferentes 
percursos sob a forma  
de diálogo participado,  
a programação de visitas 
é uma oportunidade de 
acompanhar e conhecer 
as coleções do Fundador 
e Moderna em aborda-
gens gerais ou temáticas. 
Constituindo uma proposta 
variada e abrangente, estas 
visitas são um convite a 
conhecer a produção e a 
prática artísticas de dife-
rentes épocas, os artistas 
representados, grandes 
questões, e alguns temas 
interessantes da contem-
poraneidade, dirigindo-se a 
todos aqueles que nutrem 
curiosidade e interesse por 
estas temáticas, indepen-
dentemente do seu nível de 
conhecimento sobre arte. 

Outros 
colecionadores 
na Coleção – 
entre egiptólogos 
e enviados 
secretos à Rússia
16 out

11H00

colEçÃo Do funDaDor

Calouste Gulbenkian foi 
um homem do seu tempo. 
Atento e desperto, travou 
conhecimento com espe-
cialistas, historiadores, 
colecionadores, egiptó-
logos e artistas. Os seus 
contactos estendiam-
-se pelo mundo inteiro, 
e chegou a enviar um 
emissário secreto à Rússia, 
para aquisição de obras 
cruciais.
No mesmo mês em que, 
há 47 anos, se inaugurou 
o Museu Gulbenkian, 
propõe-se uma visita 
que investiga as origens 
da Coleção e nos fala de 
nomes como Kenneth 
Clark, diretor da National 
Gallery, ou Howard Carter, 
egiptólogo conhecido por 
ter descoberto o túmulo de 
Tutankhamon, de grandes 
colecionadores, como 
Thomas Hope, de membros 
da família Rothschild e de 
ligações às Coleções Reais 
da Rússia. 
Uma visita pautada por 
episódios surpreendentes e 
por personalidades que vale 
a pena vir conhecer.
conceção e orientação:  
paula ribeiro

Entre as artes 
e as letras – 
modernidade  
e vanguarda na 
primeira metade 
do século XX
30 out

11H00

colEçÃo moDErna

De que forma as publi-
cações periódicas foram 
um meio de difusão do 
trabalho dos artistas da 
modernidade? Como se 
sentiram e trabalharam 
em Portugal as influências 
vindas da Europa? O que 
caracteriza de forma espe-
cífica a modernidade e as 
vanguardas portuguesas 
e o seu cosmopolitismo 
lisboeta? Nesta primeira 
metade do século XX, como 
se relacionaram as letras e 
as artes num país de escri-
tores, ilustradores e artistas 
multifacetados? 
Debatendo estas e outras 
questões, esta visita propõe 
um percurso que é simulta-
neamente uma conversa e 
uma viagem no tempo e nos 
muitos espaços das van-
guardas e seus processos 
de construção de uma certa 
ideia de modernidade.
conceção e orientação:  
Hilda frias

Começar: 
uma viagem 
matemática 
por Almada 
Negreiros
6 noV

11H00

EDifÍcio sEDE 

Numa antecipação da 
exposição Almada Negreiros: 
uma maneira de ser moderno, 
que irá inaugurar em 
fevereiro de 2017, a visita ao 
painel Começar, na entrada 
da Sede da Fundação 
Gulbenkian, apresenta-nos 
uma geometria misteriosa e 
densa. Qual a motivação de 
Almada em juntar no painel 
estes elementos geométricos 
e não outros?
Nas palavras do próprio 
Almada, o painel Começar 
é o resumo final de décadas 
de estudos geométricos 
intensos e solitários. Foram 
dezenas de desenhos em 
busca dos elementos e 
das relações geométricas 
mais significativas, con-
centrados finalmente neste 
mural. Esta visita põe em 
evidência as descobertas 
geométricas do autor e 
a sua relação com obras 
de arte históricas, como 
uma figura de Leonardo 
da Vinci ou um segredo de 
construtores de catedrais 
medievais, denominado 
“ponto da Bauhütte”, todas 
inspiradas por um cânone 
que Almada se propôs 
encontrar e revelar.
conceção e orientação:  
pedro freitas, simão 
palmeirim

Objetos em 
perigo! Histórias 
e dilemas de 
obras de arte 
que estiveram 
em risco 
27 noV

11H00

colEçÃo Do funDaDor

Numa época em que a 
gestão de bens culturais em 
contextos de crise, guerra e 
desastres naturais é central 
nas questões de coopera-
ção internacional, a coleção 
do Fundador oferece-nos 
a oportunidade de abordar 
este tema a partir da diver-
sidade de origens dos 
seus objetos e respetivas 
histórias. 

Atravessando grande 
diversidade de culturas 
e contextos históricos, 
e abrangendo um vasto 
âmbito cronológico, esta 
visita fala-nos de perdas 
e ganhos, de destruição e 
preservação, de desapare-
cimentos e recuperações, 
oferecendo exemplos 
que vão de um baixo-
-relevo assírio proveniente 
do Palácio de Nimrud do 
século IX a.C. (palácio 
parcialmente destruído 
em 2015), à cadeira da 
rainha Maria Antonieta, 
desaparecida do Palácio 
de Fontainebleau depois 
da Revolução Francesa, 
evocando ainda as cheias 
devastadoras que atingiram 
algumas peças da Coleção 
do Fundador no Palácio  
do Marquês de Pombal,  
em Oeiras. 
No conturbado contexto 
atual, conhecer estas e 
outras histórias é também 
uma forma de refletir 
acerca da responsabilidade 
dos museus e do papel 
crucial que eles têm na 
preservação de identidades 
e culturas.
conceção e orientação:  
filipa santos



26 Visitas

Sete obras 
imperdíveis!
18 DEZ

11H00

colEçÃo Do funDaDor

Numa coleção que abrange 
cerca de 5000 anos de 
história torna-se difícil 
escolher os objetos a 
ver numa única visita. 
Todos têm o seu encanto, 
segredos por revelar, 
origens curiosas, pequenas 
histórias aliciantes… Ainda 
assim, aceitámos o desafio 
de escolher as sete obras 
que nos parecem verdadei-
ramente imperdíveis.  
Os critérios foram variados: 
o gosto pessoal do colecio-
nador, os grandes artistas 
da arte europeia, as dife-
rentes origens, as viagens 
de objetos que nos levam 
para paragens distantes… 
e alguns outros que, por 
agora, não queremos 
revelar. 
As “sete obras imperdíveis” 
são uma escolha possível, 
uma sugestão, um percurso 
e uma leitura que queremos 
muito partilhar. Aceita o 
desafio?
conceção e orientação:  
filipa santos

 Visitas para  
 DEsEnHar – uma outra  
 forma DE VEr 

Dom.

11H00 / 60 a 90 min

musEu caloustE 

GulbEnKian

mÍn. 10 – máx. 18 / 6€

Desenhar é também uma 
forma de ver. Apontar, 
escrevinhar, esboçar, usar 
o traço como forma de 
registo, como reforço da 
experiência e da memória, 
como instrumento de 
observação atenta e de 
reflexão. É nestas ideias 
que assenta o ciclo de 
visitas desenhadas do 
Museu Gulbenkian. 
Visitas orientadas por 
artistas plásticos, e 
pensadas para explorar 
o potencial da prática do 
registo e do desenho como 
experiência de visitar um 
museu e conhecer as suas 
obras. Visitas que propõem 
exercícios ao alcance de 
todos: os que têm prática  
e os que não têm prática de 
desenho, os que rabiscam 
tudo e os que delineiam 
com calma, os que 
carregam os seus cadernos 
gráficos para todo o lado 
e os que nunca tiveram 
nenhum mas gostavam  
de experimentar. 
Para começar, basta um 
caderno, um riscador,  
olhos atentos e vontade  
de rabiscar.

O traço do gesto 
em flagrante –  
o desenho  
é político!
ExposiçÃo portuGal  
Em flaGrantE

23 out; 13 noV, Dom.

11H00

colEçÃo moDErna 

As artes visuais são 
centrais no discurso 
cultural, político e social de 
qualquer nação. Os artistas 
inspiram, provocam, 
mobilizam e trazem a 
esperança da liberdade.  
A arte sempre foi uma 
arma, e a cultura uma forma 
de resistência. Será que 
os artistas devem carregar 
consigo a responsabilidade 
de desafiar o statu quo? 
Qual o papel do artista 
nas sociedades contem-
porâneas? Tal contexto 
corporiza uma dimensão 
afetiva do trabalho 
artístico nas sociedades e 
economias globais, abrindo 
portas a olhares cruzados 
e a questionamentos con-
sequentes da criatividade 
como forma de expressão 
e como ferramenta de 
libertação. Nesta visita 
para desenhar, olharemos 
alguns dos artistas e obras 
da Coleção Moderna e, a 
partir deles, realizaremos 
pequenos exercícios dese-
nhados de desbloqueio e 
de incentivo à criatividade, 
ao trabalho de equipa e à 
expressão pessoal.
conceção e orientação:  
Hugo barata

© Gonçalo barriGa
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 Visitas DisponÍVEis  
 por marcaçÃo 

Visita ao Edifício 
Gulbenkian
por marcaçÃo

JarDim / EDifÍcio sEDE

90 min

máx. 25

16€

A Sede, o Museu e o Jardim 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian são uma obra 
de referência no panorama 
da arquitetura em Portugal. 
A inovação que o projeto 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian representou 
no panorama arquitetónico 
e paisagístico português 
dos anos 60, em termos de 
conceção e construção, a 
que se aliou a manutenção 
do nível de excelência ao 
longo dos anos, foi deter-
minante para que este 
conjunto fosse classifi-
cado como Monumento 
Nacional. Com 60 anos, 
esta obra paradigmática 
do movimento moderno 
espelha ainda a perso-
nalidade do fundador, o 
génio da vasta equipa que 
a concebeu e um momento 
único na história da arquite-
tura e cultura portuguesas.
conceção e orientação: Equipa 
educativa do Jardim

Visita ao Jardim 
Gulbenkian
por marcaçÃo

JarDim / EDifÍcio sEDE

90 min

máx. 25 

16€

“Na idealização deste 
jardim, procurou-se que 
a forma dos bosques e 
clareiras, a presença da 
água, o contraste da luz e 
da sombra respondessem 
ao apelo de uma cultura 
mediterrânica e à essência 
das nossas paisagens.” 
Gonçalo ribEiro tEllEs

Esta visita explora o Jardim 
Gulbenkian e o seu projeto, 
revela a relação simbiótica 
do Jardim com os edifícios 
da Fundação e o modo 
como se concretiza esta 
obra-prima da arquitetura 
paisagista do século XX.
conceção e orientação:  
Equipa educativa do Jardim

Visitas disponíveis em 
português, inglês e francês, 
para marcação por grupos ao 
longo da temporada.

 concErtos DE DominGo 

Fantasias  
e metáforas
Édouard Lalo – 
Concerto para 
Violoncelo  
e Orquestra,  
em Ré menor
Franz Schubert –  
Sinfonia nº 8,  
em Si menor,  
D. 759
30 out / Dom.

11H00; 16H00 / 60 min

GranDE auDitório

10€

passE familiar 20€  

(2 aDultos E uma criança 

até aos 12 anos)

criança aDicional 2,50€

Com uma espantosa 
amplitude de repertório, 
que se estende de J. S. 
Bach a Lutosławski, o vio-
loncelista Antônio Meneses 
tem também procurado ir 
além das peças escritas no 
passado, encomendando 
com regularidade a com-
positores contemporâneos 
novas obras para violon-
celo. O seu encontro com 
o violoncelista Mstislav 
Rostropovich terá sido res-
ponsável pelo seu entendi-
mento de que, além do rigor 
interpretativo, deveria estar 
também aberto à fantasia e 
às metáforas potenciadas 
pela música.
orquestra Gulbenkian 
maestro: lawrence foster 
Violoncelo: antónio meneses

O musseque  
da cor
ExposiçÃo antónio olE. 
luanDa, los anGElEs, 
lisboa

20 noV; 11 DEZ, Dom.

11H00

colEçÃo moDErna

Percorremos a exposição 
Luanda, Los Angeles, 
Lisboa, ponto de partida 
para mais uma visita em que 
podemos desenhar dentro 
do Museu. No percurso 
artístico de António Ole, 
sentimos um diálogo 
permanente com a cidade, 
sobretudo a de Luanda, 
com a sua arquitetura e os 
seus habitantes. Uma obra 
variada nos seus meios de 
expressão, da escultura  
à instalação, da pintura  
e colagem ao desenho, da 
fotografia ao filme, ligando 
a Luanda natal ao resto 
do planeta. Seguimos ao 
som de N’Gola Ritmos, 
revisitando o clássico da 
literatura angolana Quem 
dera ser onda, de Manuel 
Rui. Nesta visita desenhada 
moldamos a cor, colamos 
a cor, desenhamos a cor, 
construindo pequenos 
obras em suporte papel. 
conceção e orientação:  
miguel Horta

 Duas obras  
 Em DiáloGo 

qua.

13H30 / 30 min

colEçÃo Do funDaDor

mÍn. 10 – máx. 20

Gratuito

rEquEr lEVantamEnto

DE bilHEtE

Face ao êxito da visita 
“Duas obras em diálogo”, 
propõe-se para início de 
temporada uma incursão 
pela exposição Linhas 
do Tempo. As Coleções 
Gulbenkian. Caminhos 
contemporâneos. Nesta 
primeira fase, os encontros 
à hora de almoço fazem-se 
entre a Coleção do 
Fundador e a Coleção 
Moderna, num diálogo entre 
obras que se encontram 
pela primeira vez no mesmo 
espaço, ao mesmo tempo.  
A partir de janeiro a atenção 
centrar-se-á nas obras da 
Coleção do Fundador e nas 
suas relações inesperadas.
conceção e orientação:  
Diana pereira

DiáloGo EntrE…

La Femme  
au Miroir, 
Canto da Maya, 
Portugal, 1922 
Portas  
de Elevador,  
Edgar Brandt, 
França, 1926
19 out

DiáloGo EntrE…

Autorretrato num 
Grupo, Almada 
Negreiros, 1925
A Ponte de 
Barcos em Sano, 
na Província 
de Kosuke, 
Katsushika 
Hokusai, Japão, 
c. 1827-1830
16 noV

DiáloGo EntrE…

Espreguiçadeira 
modelo nº 39, 
Alvar Aalto, 1936 
Tapete,  
Índia, Lahore,  
século XVII
14 DEZ
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 pré-concErtos 

sEssõEs Únicas 

EDifÍcio sEDE

DuraçÃo cErca 30 min

EntraDa liVrE (suJEita 

À DisponibiliDaDE DE 

luGarEs)

comEntaDorEs a anunciar

Pequenas intervenções 
antes de alguns concertos, 
a título de apresentação do 
repertório em programa, 
no sentido de o tornar mais 
acessível e de promover 
um aprofundamento de 
conhecimentos. 

Guia DE auDiçÃo – 
conHEça uma obra 

Gustav Mahler –  
A Trompa 
Maravilhosa  
do Rapaz
30 sEt, sEx.

20H00

auDitório 3

Guia DE auDiçÃo – 
conHEça uma obra 

Pedro Amaral –  
Deux Portraits 
Imaginaires
Dmitri 
Chostakovitch –  
Concerto para 
Violoncelo e 
Orquestra nº 1
28 out, sEx.

18H00

Zona DE conGrEssos

Guia DE auDiçÃo – 
conHEça uma obra 

Claudio 
Monteverdi –  
Vespro della 
Beata Vergine
4 noV, sEx.

18H00

Zona DE conGrEssos

Guia DE auDiçÃo – 
conHEça uma obra 

Georg Friedrich 
Händel – 
Messias
8, 9 DEZ / qui., sEx.

18H00

Zona DE conGrEssos

 cursos 

curso tEórico

Plantas e animais 
no Jardim e 
na Coleção 
Gulbenkian – 
mitos e usos
15 E 22 out,

5 E 12 noV / sáb.

15H00 Às 17H30

DuraçÃo 10H

(4 sEssõEs DE 2H30)

sala 2 – EDifÍcio sEDE

+ 16 anos

mÍn. 8 – máx. 20 / 50€

Este curso, orientado numa 
perspetiva etnobiológica, 
destina-se a procurar 
usos culturais de animais 
e plantas presentes no 
Jardim e nas obras de arte 
da Coleção Gulbenkian.
Em cada sessão, iremos 
descobrir esses elementos, 
guiados por diferentes 
cores (encarnado, azul, 
amarelo, verde), que nos 
revelarão pigmentos, 
resinas, gomas, madeiras, 
flores, mitologias, tradições 
e usos culturais e simbóli-
cos das plantas.
As sessões organizam-
-se em redor da projeção 
de imagens, do estudo 
de matérias-primas in 
loco (púrpura, gamboge, 
algodão, seda, incenso, 
mirra, dâmar, laca, madeiras 
exóticas, pergaminho, etc.) 
e de visitas ao Jardim e à 
Coleção do Fundador.
conceção e orientação:  
luís manuel mendonça  
de carvalho

Viagem em Itália
Wolfgang Amadeus 
Mozart – Sinfonia 
nº 32, em Sol maior, 
K.318
Piotr Ilitch 
Tchaikovsky – 
Variações sobre  
um tema rococó,  
op. 33
Felix Mendelssohn-
Barthóldy –  
Sinfonia nº 4,  
em Lá maior,  
op. 90, Italiana
4 DEZ / Dom.

11H00; 16H00 / 60 min

GranDE auDitório

10€

passE familiar 20€  

(2 aDultos E uma criança 

até aos 12 anos)

criança aDicional 2,50€

Chefe de naipe da 
Orquestra Gulbenkian 
desde 2015, o violoncelista 
Marco Pereira, vencedor 
do Prémio Jovens Músicos 
em 2003, tem vindo 
a consolidar um firme 
percurso internacional, 
tendo o seu Quarteto de 
Cordas de Matosinhos 
integrado a série ECHO 
Rising Stars e atuado em 
prestigiadas salas, como 
o Barbican Centre, em 
Londres, o Concertgebouw 
de Amesterdão, ou o 
Musikverein, em Viena.

Além das sempre desa-
fiantes Variações sobre 
um tema rococó, de 
Tchaikovsky, sob a direção 
de Joana Carneiro, o 
programa inclui ainda 
a Sinfonia n  4 de 
Mendelssohn, inspirada nas 
cores e atmosferas viven-
ciadas pelo compositor 
durante a sua estada em 
Itália, entre 1829 e 1831.
orquestra Gulbenkian 
maestrina: Joana carneiro 
Violoncelo: marco pereira

Natais do mundo
Música da Europa, 
Israel, América 
Central e do Sul  
e dos Estados Unidos 
da América
17 DEZ / sáb.

16H00

18 DEZ / Dom.

11H00; 16H00

60 min

GranDE auDitório

10€

passE familiar 20€  

(2 aDultos E uma criança 

até aos 12 anos) 

criança aDicional 2,50€

Com o Coro e a Orquestra 
Gulbenkian, venha de 
novo descobrir os Natais 
do mundo e participar 
ativamente! Partiremos 
de Portugal, com algumas 
das mais conhecidas 
canções tradicionais, 
visitaremos os vizinhos 
europeus (Espanha, França 
e Inglaterra) e viajare-
mos, tal como no tempo 
dos Descobrimentos, 
para paragens distantes: 
América Central e do Sul 
(Porto Rico, República 
Dominicana, Peru, 
Venezuela e Brasil) e 
América do Norte, fazendo 
ainda uma passagem 
pelo mundo judaico, com 
o seu Hannukka (Festa 
das Luzes). As versões 
orquestrais serão também 
variadas: desde o intimismo 
das canções europeias de 
adoração da noite de Natal 
ao ritmo trepidante das 
canções sul-americanas, ou 
ao brilho das grandes suites 
norte-americanas, entre as 
quais podemos salientar 
A Christmas Overture, de 
John Rutter, e três canções 
de John Williams do filme 
Home Alone.
coro e orquestra Gulbenkian 
maestro: Jorge matta
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Esta brochura contém  
a programação do 
Descobrir de outubro  
a dezembro de 2016

Para conhecer a 
programação completa 
consulte o site  
gulbenkian.pt/descobrir

 Visitas, concErtos  
 E cursos 

Os bilhetes podem ser 
comprados pelo telefone 
217 823 700, pela 
Internet ou diretamente nas 
bilheteiras da Fundação 
Calouste Gulbenkian e não 
requerem marcação prévia.

As exceções a esta regra 
encontram-se assinaladas 
junto de cada atividade.

 bilHEtEs 

Para compras feitas via 
Internet, é fundamental o 
preenchimento do e-mail e 
do número de telefone, para 
facilitar o contacto em caso 
de necessidade.

Consultar os preços junto  
de cada atividade.

 DEVoluçõEs E trocas 

Só há devoluções do valor 
do bilhete em caso de 
cancelamento da atividade. 
Aceitam-se trocas de 
bilhetes para outras 
atividades similares até 48 
horas antes da sessão a 
que corresponde o bilhete. 
Não se aceitam trocas nem 
devoluções do valor de 
bilhetes em quaisquer outras 
circunstâncias.

 rEcomEnDaçõEs 

Observar o ponto de 
encontro assinalado junto  
da atividade.

Não é permitida a entrada 
após o início da atividade.

Nos concertos, os 
acompanhantes de 
crianças de idade inferior à 
recomendada deverão zelar 
pelo bom comportamento 
das mesmas, no sentido 
de não perturbarem os 
restantes espectadores.

 acEssibiliDaDE 

Elevador, rampas e 
instalações sanitárias 
disponíveis para visitantes 
com necessidades 
especiais.

 rEGisto DE imaGEns 

O Descobrir reserva-se o 
direito de recolher imagens 
das atividades para uso 
interno do programa e para 
efeitos de divulgação.

 contactos 

No ato da compra, todos 
os participantes em visitas, 
oficinas e cursos devem 
fornecer os seus contactos 
– nome, idade, telefone, 
e-mail – para poderem ser 
avisados de alterações à 
programação.

A programação está sujeita 
a alterações.

 Horários 

Atendimento Descobrir
Segunda a sexta (exceto 
terça), das 10h00 às  
12h00 e das 15h00 às 
17h00, através do telefone 
217 823 800 e dos 
endereços eletrónicos  
descobrirmarcacoes 
@gulbenkian.pt e  
descobrir@gulbenkian.pt

 musEus 

Quarta a segunda, das 
10h00 às 18h00 (encerram 
às terças-feiras e nos dias 
25 de dezembro, 1 de 
janeiro, 1 de maio e Domingo 
de Páscoa)

 bilHEtEira 

Segunda a sexta, das 
10h00 às 19h00; sábados 
e feriados, das 10h00 às 
17h30. Uma hora antes do 
início dos espetáculos, a 
bilheteira funciona exclu-
sivamente para venda de 
bilhetes do espetáculo a 
realizar.
217 823 700 
bilheteira@gulbenkian.pt

 como cHEGar 

Transportes públicos 
Metro: São Sebastião  
(Linha Azul e Linha 
Vermelha) / Praça de 
Espanha (Linha Azul)
Autocarros: 716, 756,  
718, 726, 742, 746

 Gps 

38.737541, -9.154649

 EstacionamEnto 

Parque Berna (subterrâneo)
Parque Valbom (subterrâneo)
Parque Praça de Espanha 
(exterior, junto ao restau-
rante La Gondola)
Parque da Fundação 
Calouste Gulbenkian (dias 
úteis a partir das 17h30;  
fins de semana a partir  
das 10h00). Tarifa: 2€ 

 moraDas 

Edifício Sede e Museu 
Calouste Gulbenkian – 
Coleção do Fundador
Av. de Berna 45A  
1067-001 Lisboa

Museu Calouste Gulbenkian 
– Coleção Moderna
Rua Dr. Nicolau  
de Bettencourt 
1050-078 Lisboa
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Edifício Sede
auDitórios, bilHEtEira, 
cafEtaria, liVraria,  
loJa, wc

Coleção  
do Fundador
bilHEtEira, cafEtaria,  
loJa, wc

Coleção  
Moderna
bilHEtEira, cafEtaria, 
liVraria, wc

Centro 
Interpretativo  
Gonçalo  
Ribeiro Telles
cafEtaria, wc

Anfiteatro  
ao Ar Livre

Gulbenkian 
Descobrir
DirEçÃo

maria DE assis 
swinnErton

comunicaçÃo

ana maria lopEs 
Joana marçal Grilo

proDuçÃo

isabEl GouVEia
mariana oliVEira

rElaçõEs pÚblicas

Joana maria 
luÍsa montEiro
tErEsa bolas

monitoriZaçÃo

filipa morEira 
(EstaGiária)

proJEtos EspEciais

aDriana parDal

Museu  
Calouste 
Gulbenkian 
DirEtora

pEnElopE curtis

Equipa EDucatiVa 

susana GomEs Da silVa 
(coorDEnaDora)
anDrEia Dias
Diana pErEira
marGariDa ViEira
maria DE fátima mEnEZEs

proDuçÃo

maria DE fátima mEnEZEs
rita luiZ (EstaGiária)

Gulbenkian 
Música
DirEtor

risto niEminEn

DirEtor aDJunto

miGuEl sobral ciD

proJEto EDucatiVo

catarina lobo 
(coorDEnaDora)

Serviços 
Centrais
DirEtor

antónio rEpolHo 
corrEia

DirEtora aDJunta

maria JoÃo botElHo

Equipa EDucatiVa Do 

JarDim GulbEnKian

paula côrtE-rEal 
(coorDEnaDora)
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