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Asif Ali Khan Voz, Direção

Sarfraz Hussain Harmónio, Coros

Raza Hussain Harmónio, Voz

Bukhtiyar Coros , Palmas

Imtiaz Hussain Shibli Coros, Palmas

Khawar Ali Tabla, Coros

Waheed Mumtaz Hussain Coros, Palmas

Umar Draz Hussain Coros, Palmas

Asif Ali Khan & Party

duração: cerca de 1h20 
sem intervalo

tapete persa cedido por

Música Sufi do Paquistão

O qawwali é um género de música devocional sufi, habitualmente apresentado
nos templos sufi e nos festivais religiosos do Paquistão e da Índia, procurando
o estabelecimento de uma ligação espiritual com a assistência. Asif Ali Khan,
apresenta-se em palco com oito músicos que, sentados sobre um tapete persa,
produzem um transe musical febril e apaixonante, usando como instrumentos
dois harmónios, uma tabla e palmas enérgicas.



Asif Ali Khan, um dos mais notáveis discípulos 
do mestre Nusrat Fateh Ali Khan, senta-se, 
de pernas cruzadas, com o seu grupo de oito 
companheiros sobre um tapete persa colocado 
no chão. O cenário perfeito para a música 
qawwali é este simples dispositivo, capaz de 
enganar os sentidos ao criar a ilusão, através 
do transe hipnótico que se irá seguir, de que 
este se trata, afinal, de um tapete voador, 
levantado pelo conjunto de vozes exultantes 
deste encantatório canto sufi.
O qawwali é um canto devocional sufi com 
mais de 700 anos de história, habitualmente 
interpretado em templos e festivais religiosos 
no Paquistão e na Índia, e cuja ligação espiritual 
e transcendente com o ouvinte se pode 
desenvolver durante longas horas. Esta forma 
muito particular e inebriante de canções que 
versam o amor e a dor ganhou um público 
internacional através da voz iluminada do 
paquistanês Nusrat Fateh Ali Khan (1948-1997), 
cuja notoriedade atingiu um pico nas décadas 
de 1980 e 1990, tornando-se uma figura de 
absoluta referência das músicas do mundo.
Seguindo as pisadas do seu mestre, Asif 
Ali Khan é a voz principal que comanda 

esta armada de homens que cantam, tocam 
harmónio e percussão, batem as palmas e criam 
um tal ambiente de música envolvente, febril
e celebrativa que é impossível ao público não
se abandonar e deixar levar por uma linguagem 
cujo poder de comunicação transcende qualquer 
obstáculo cultural, religioso ou linguístico. 
O mais espantoso na música de Asif Ali Khan 
e do seu grupo é a forma como rapidamente 
se instala um pulsar coletivo, de completa 
comunhão entre músicos, num primeiro 
momento, e partilhada com a assistência, logo 
em seguida. A dinâmica de chamada-e-resposta, 
vogando entre a quietude e o êxtase musical, 
agita em permanência aquilo que se passa em 
palco, diante do chamado “príncipe do qawwali”. 
Por vezes, o embalo quente da música de Asif 
Ali Khan parece atirar-nos para dentro de um 
sonho que tem o Médio Oriente por cenário e que 
prossegue numa espiral impossível. E não custa 
a perceber que, entre todos os muitos “filhos” de 
Nusrat Fateh Ali Khan, este será provavelmente 
aquele que, sem tentar emular o mestre e criando
um estilo próprio, mais próximo estará da 
qualidade sublime da sua transbordante 
musicalidade.
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mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

GULBENKIAN.PT

25 de Maio às 18:30
Grande Auditório 

Apresentação da Temporada
Gulbenkian Música 17/18

Esperamos por si!
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