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Nova temporada
Gulbenkian Música
Mais de 120 concertos, que começam em setembro e terminam em
junho do próximo ano, fazem parte
da Gulbenkian Música 18/19 apresentada ao público no final de
maio. Uma temporada recheada de
grandes intérpretes e que assinala
a estreia de Lorenzo Viotti como
maestro titular da Orquestra Gulbenkian.
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Novas exposições
Ainda com a Galeria Principal de
Exposições repleta de obras Pós-Pop, o Museu Gulbenkian inaugura duas novas exposições.
No final do mês, o indiano Praneet
Soi regista tempos distintos e geografias distantes numa mostra que
vai de Caxemira a Lisboa, com uma
paragem significativa nas Caldas
da Rainha. Já Aimée Zito Lema
apresenta trabalhos que são resultado de um período de residência
da artista em Lisboa.
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Prémio Vilalva
O projeto de recuperação dos
jardins do Santuário de Nossa
Senhora das Preces, na serra do
Açor, é o contemplado com o Prémio Vilalva. Os jardins não resistiram aos incêndios de outubro, mas
a atribuição deste prémio, no valor
de 50 mil euros, vai permitir a sua
recuperação e a criação de programas de valorização ambiental e
cultural.
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O Jardim de Verão
que aí vem
Palavra e Música. Da ópera ao hip-hop é o tema do Jardim de Verão
deste ano que começa a 6 de julho,
com um concerto de Mário Laginha, e acaba a 22 do mesmo mês.
São três fins de semana repletos de
música, mas também de projeções
de ópera e exibição de filmes de
animação, além de workshops para
animar o verão de todos os que
quiserem passar pela Fundação
Gulbenkian.
mário laginha © d.r.
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Bolsas de investigação
jornalística
A Fundação Gulbenkian vai atribuir, pela primeira vez, bolsas destinadas a apoiar os jornalistas profissionais que queiram investigar
um tema relacionado com Portugal
e com os portugueses. O prazo de
candidaturas termina a 31 de
agosto e o concurso está já a
decorrer para todos os que se
quiserem candidatar em:
gulbenkian.pt/Bolsas e Apoios
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Música
Nova temporada
Gulbenkian Música
A estreia de Lorenzo Viotti como maestro titular da Orquestra Gulbenkian
é um dos destaques da nova programação em que Coro e Orquestra Gulbenkian assumem forte protagonismo entre grandes figuras da cena artística nacional e internacional.

lorenzo viotti © márcia lessa

Entre setembro deste ano e junho de 2019, a Gulbenkian Música apresenta mais de 120
concertos onde a marca do novo maestro titular é já bem visível nos cinco concertos que vai
dirigir, com destaque para a ópera Romeu e Julieta de Gounod, em versão de concerto, com
Vannina Santoni e Georgy Vasiliev nos papéis principais (15 e 17/03).
Outro momento marcante será um concerto encenado, em que a música vai dialogar com
poemas da Ode Marítima de Álvaro de Campos, pela voz do ator João Grosso (22 e 23/11).
Fora de portas, o claustro do Mosteiro dos Jerónimos é o deslumbrante cenário escolhido
pelo maestro para dar a ouvir o Requiem, de Mozart (6/06). Os seus atributos de comunicador estarão em evidência nos Concertos de Domingo em que comentará as composições de
Tchaikovsky e Prokofiev também inspiradas na peça Romeu e Julieta (10/03). Lorenzo Viotti
atuará ainda com o Coro e a Orquestra Gulbenkian em mais dois concertos: o primeiro com
obras de Mahler e Brahms (4 e 6/10); o segundo acompanhado pelo violinista Sergey Khachatryan (15 e 16/11).
Nova equipa de maestros
Liderada por Viotti, a nova equipa de maestros conta
com Giancarlo Guerrero, maestro convidado principal, Leonardo García Alarcón, maestro associado, e
Nuno Coelho, maestro convidado. A maestrina Joana
Carneiro continua a assegurar a direção artística da
Orquestra Estágio Gulbenkian. Michel Corboz e Jorge
Matta mantêm-se, respetivamente, como maestro
titular e maestro-adjunto do Coro Gulbenkian.
Giancarlo Guerrero intervém duas vezes nesta temporada: a primeira com a Orquestra, num programa
que inclui o Concerto de Aranjuez de Rodrigo e a Sinfonia n.º 4 de Brahms (8 e 9/02); a segunda com o Coro
e a Orquestra, para dar a ouvir a Cantata Criolla de
Antonio Estévez e Ibéria de Debussy (2 e 3/05). Já Leonardo García Alarcón dirige as duas formações residentes na interpretação da 9.ª Sinfonia de Beethoven
(24 e 25/05).

isabelle faust © felix broede

Temas em destaque
Três momentos temáticos vão marcar a programação deste ano.
O primeiro, Música no Tempo, propõe revisitar o passado à luz do presente, com obras de
J. S. Bach a Pierre Boulez. Inclui três concertos interpretados por músicos do Jerusalem
Chamber Music Festival Ensemble, com destaque para o violinista Michael Barenboim
(22 e 23/09), e ainda a atuação de Jordi Savall, à frente do seu Hespèrion xxi, com um
reportório de obras do período isabelino (24/09).
Ibéria é o tema do segundo momento que dará, em colaboração com a Fundación Juan March,
uma visão panorâmica dos laços históricos do património musical português e espanhol.
Ao longo de dois dias (24 e 25/11) Ana Quintans e Carlos Mena cantam música barroca
ibérica e o Coro Gulbenkian dá a ouvir música mariana da Idade de Ouro do século xvii
ibérico, havendo ainda lugar para a atuação do cravista Pierre Hantaï e do Cuarteto Quiroga.
O terceiro bloco, Música no Feminino, põe o foco nas mulheres artistas de diferentes
culturas e expressões musicais, como a maliana Rokia Traoré (23/01), as irmãs iranianas
Mahsa e Marjan Vahdat (24/01), a fadista Aldina Duarte (25/01), a maestrina Tianyi Lu
com a violinista Carolin Widmann (27/01) e ainda a pianista Joana Gama (28/01).
Grandes Intérpretes
Uma constelação de estrelas subirá ao palco do Grande Auditório nesta Temporada, com o
maestro venezuelano Gustavo Dudamel à frente da Mahler Chamber Orchestra, a abrir o
programa (7/09).
Destacam-se Franco Fagioli com Il pomo d’oro (28/10), Christian Gerhaher (26/11) e
também os violinistas Isabelle Faust (17 e 18/01), Frank Peter Zimmermann (6 e 7/12),
Pinchas Zukerman (19 e 20/10) e Sergei Krylov (26 e 27/10), todos eles acompanhados pela
Orquestra Gulbenkian.
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amadeus, de miloš forman © d.r.

A lista de pianistas é longa e incluirá nomes como Kirill Gerstein (16/10), Arcadi Volodos
(4/11), Angela Hewitt (13/11), Igor Levit (8/01), Anne Queffélec (19/02), Javier Perianes
(19/03), Alexei Volodin com Ton Koopman (21 e 22/03), Martha Argerich com Stephen
Kovacevich (27/05), Lucas Debargue (23/04), Grigory Sokolov (5/05), Leif Ove Andsnes com
a Mahler Chamber Orchestra (19/05) e Murray Perahia (27/05), entre outros. Salienta-se a
residência de Piotr Anderszewski com três atuações (11 e 12/10; 2/12; 14 e 15/02) e a presença
de Nelson Freire com a Orquestra Filarmónica de Minas Gerais, uma das mais prestigiadas
formações brasileiras. O compositor Thomas Adès junta-se a esta galeria de pianistas mostrando ao público da Gulbenkian Música a sua enorme versatilidade artística (11/12).
Música e Cinema
Dando continuidade a um formato que tem despertado grande entusiasmo do público, serão
exibidos, no Grande Auditório, três filmes com interpretação ao vivo da respetiva banda
sonora. O primeiro espetáculo dará a ver (e ouvir) a obra Amadeus, de Miloš Forman, realizador recentemente desaparecido, com a música de Mozart e Salieri interpretada pelo Coro
e Orquestra Gulbenkian, dirigidos por Ludwig Wicki (13 e 14/12). Segue-se Star Wars: Uma
Nova Esperança, de George Lucas, com música de John Williams e direção de Thiago Tiberio
(11,12 e 13/01). Finalmente, será projetada a obra-prima de Charlie Chaplin, Tempos Modernos,
com música do próprio Chaplin e direção de Timothy Brock. (17 e 18/05). Mas a música de filmes
não fica por aqui…
Público convidado a participar
A Orquestra Gulbenkian interpreta, num concerto ao ar livre, algumas das mais notáveis
bandas sonoras de filmes, com temas escolhidos pelo público, convidado previamente a votar
nas suas músicas preferidas. Este espetáculo ocorrerá no Vale do Silêncio, no âmbito do festival
Lisboa na Rua (8/09).
Os Concertos Participativos, abertos à colaboração de coralistas amadores, entram na sua
4.ª edição. Este ano juntam-se ao Coro e Orquestra Gulbenkian para interpretar o Requiem
de Mozart, dirigido por Nuno Coelho (15 e 16/09). Uma experiência inesquecível que muitos
participantes irão viver pela primeira vez e outros desfrutarão uma vez mais.
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Ópera e música coral
Além de Romeu e Julieta, dirigida por Lorenzo Viotti, a Orquestra Il pomo d’oro interpreta
a ópera Serse, de Händel, em versão de concerto, com o contratenor Franco Fagioli no
papel do protagonista (28/10). No âmbito da preparação de uma nova edição em CD, o Coro
e Orquestra Gulbenkian, dirigidos por Lawrence Foster, apresentam ao público, também
em versão de concerto, a ópera Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, com Melody Moore
no papel principal (28/06). Haverá lugar ainda para uma ópera contemporânea com música
de Frederik Neyrinck: Icon – uma ópera do século xxi, encenada pelo Atelier Bildraum, apresentada na Sala Polivalente da Coleção Moderna (12 e 13/04).
A música coral marcará forte presença ao longo da temporada. Para além dos concertos já
referidos, destacam-se o Requiem, de Verdi (1 e 2/11), e La Passione, uma leitura singular
encenada da Paixão segundo São Mateus, de Bach, concebida por Romeo Castellucci, e que
terá lugar no Centro Cultural de Belém, ambas sob a direção de Michel Corboz (16 e 17/04).
O espaço solene do Panteão Nacional acolhe um concerto a capella, dirigido por Jorge
Matta (21/09), e prosseguem os concertos na Igreja de São Roque em colaboração com a
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.  
Concerto de Ano Novo e um Natal bem-humorado
Uma das novidades desta temporada será o Concerto de Ano Novo, uma tradição seguida
por muitas salas de concerto europeias para celebrar o ano que começa. O reportório será
variado e, como manda a tradição, com muitas obras de Johann e Josef Strauss (4 e 5/01).
O Natal terá um concerto bem diferente do habitual, para toda a família, com a dupla de
músicos Igudesman & Joo a cruzar, de um modo singular e divertido, o reportório clássico
e popular em Big Silent Night Music (4 e 5/12).
Concertos para famílias
Outra novidade nesta temporada será a realização de uma oficina-concerto para famílias
a partir da ópera A Flauta Mágica, de Mozart, uma iniciativa com o apoio da rede ENOA e
do Programa Europa Criativa da União Europeia (8 e 9/12). Mantendo o foco nas famílias,
foram programados, nesta temporada, cinco Concertos de Domingo, a preços acessíveis,
com obras comentadas pelos maestros.  

concertos de domingo, temporada 17/18, as valsas © márcia lessa
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met opera, aida, de giuseppe verdi © marty sohl

Jovens talentos
A Gulbenkian Música vai acolher, uma vez mais, a residência de Páscoa da Orquestra Juvenil Gustav Mahler, apresentando quatro concertos com grandes obras do reportório sinfónico e coral-sinfónico, que vão pôr à prova o talento e a inesgotável energia dos músicos de
vários países europeus que compõem esta formação sazonal. Os concertos serão dirigidos
por Tobias Wögerer (25 e 28/02) e Jonathan Nott (5 e 6/03).
Regressam também as jovens estrelas em ascensão (Rising Stars) para um domingo de
Portas Abertas com vários concertos, momentos lúdicos e educativos, filmes e documentários, tudo de entrada livre (10/02). O Festival Jovens Músicos, realizado em parceria com a
Antena 2 – RTP, torna a animar a Fundação logo no início da temporada, durante três dias,
com a revelação de vários talentos e a música nacional em grande destaque (27, 28 e 29 /09).
Aga Khan Music Awards
Pela primeira vez, a Fundação Gulbenkian vai abrir as suas portas para a entrega dos prémios atribuídos pela Aga Khan Music Initiative, com vários concertos, concursos e conferências de entrada livre. A Orquestra Gulbenkian associa-se a este evento que vai ocupar
vários espaços da Fundação ao longo de três dias (29, 30 e 31/03).
Met Live com três sessões duplas
Procurando dar resposta à grande procura de bilhetes para a série de transmissões da
Metropolitan Opera (Met Live in HD), a Gulbenkian Música programou uma sessão extra,
às 11h, em três produções incluídas no programa: Aida, de Giuseppe Verdi (13/10), Sansão
e Dalila, de Camille Saint-Saëns (17/11), e La Fille du Régiment, de Gaetano Donizetti (6/04).
As restantes sete produções mantêm a sessão única: Marny, de Nico Muhly (10/11), La Fanciulla del West, de Giacomo Puccini (8/12), La Traviata, de Giuseppe Verdi (15/12), Adriana
Lecouvreur, de Francesco Cilea (19/01), Carmen, de Bizet (2/02), A Valquíria, de Richard Wagner
(27/04), e Dialogues des Carmélites, de Francis Poulenc (11/05).
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Praneet Soi. Terceira Fábrica
A exposição que o artista indiano Praneet Soi (1971, Calcutá) apresenta na
Fundação Gulbenkian, a partir de 22 de junho, estabelece sugestivos diálogos entre tempos distintos e geografias distantes.
O artista indiano, que integrou o pavilhão do seu país na Bienal de Veneza de 2011 e vive atualmente
em Amesterdão, estabeleceu uma relação muito próxima com Lisboa, onde permaneceu alguns
períodos durante a preparação desta exposição. Percorreu ruas e lugares como a Mouraria, onde se
concentram várias comunidades imigrantes, e familiarizou-se com as coleções do Museu Calouste
Gulbenkian. A partir destas deambulações, Soi replicou, recriou e assimilou padrões artísticos de
diferentes locais e épocas e registou momentos e pessoas que transformou numa colagem visual
em forma de filme. Esta colagem é um dos elementos da instalação concebida especialmente para o
Espaço Conversas do Museu Calouste Gulbenkian.
Na Fábrica Bordallo Pinheiro, nas Caldas da Rainha, o artista produziu os azulejos que revestem
as três estruturas que serão expostas: Panorama, Montanha e Coluna. Estas estruturas servem de
ecrã para a projeção de um filme em que se sucedem imagens de peças, registos do trabalho fabril,
de pessoas, das cidades e dos seus edifícios. Um dos azulejos inspira-se num padrão medieval proveniente de Srinagar, Caxemira, que pontua o revestimento do mausoléu da mãe do sultão Zain-ul-Abidin, originária do Turquestão, local associado a uma das mais importantes peças da coleção do
Fundador – o jarro de jade que pertenceu a uma sucessão de imperadores mogóis.
Ao explorar as ligações entre o seu trabalho em Caxemira, a cidade global que é Lisboa, a fábrica nas
Caldas da Rainha e a as coleções do Museu Calouste Gulbenkian, Praneet Soi não propõe uma narrativa linear, mas um vaivém de imagens que sugere uma dinâmica onde o jogo de influências e de
reinterpretações envolve o visitante numa sedutora viagem no tempo e no espaço. Uma instalação
sonora, criada por David Maranha, desenvolve-se a partir da obra de Soi e acrescenta-lhe múltiplas
ressonâncias.
No dia 23 de junho, às 16h, realiza-se uma conversa com o artista e o curador João Carvalho Dias.

PRANEET SOI. TERCEIRA FÁBRICA
De Caxemira a Lisboa, via Caldas
Curadoria: João Carvalho Dias
Coleção do Fundador
Galerias do Museu e Galeria do piso inferior
22 junho - 1 outubro 2018

praneet soi, rainha. produzido na fábrica bordallo pinheiro, caldas da rainha,
2018 © carlos azevedo
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Aimée Zito Lema. 13 Shots
Aimée Zito Lema (Amesterdão, 1982) trabalha sobre a memória individual
e coletiva, em particular sobre o registo e a transmissão de acontecimentos
de geração para geração.
A sua exposição no Espaço Projeto da Coleção Moderna intitula-se 13 Shots e reúne trabalhos resultantes de uma colaboração da artista com o Grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa, que ocorreu na Sala Polivalente do Museu Calouste Gulbenkian. A partir de exercícios
performativos realizados pela artista e pelo grupo – a transmissão intergeracional do 25 de
Abril e o arquivo fotográfico do serviço ACARTE –, questiona-se o modo como a memória
se transmite por via de histórias, imagens, lacunas e silêncios que se reproduzem, preenchem e reimaginam coletivamente. Mais do que uma busca pela decifração do passado ou
uma resolução do presente, o objetivo do trabalho de Aimée Zito Lema é tornar visível a
complexidade dos processos de transmissão da memória, que se materializam em diversos
suportes, imagens, camadas e gestos, ora de conflito, ora de convivialidade.
O projeto aqui apresentado resulta de um período de residência da artista em Lisboa, na
Rua das Gaivotas 6, e constitui um dos oito capítulos da exposição criada no âmbito do 4Cs:
From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture, um projeto europeu de cooperação
coordenado pela Universidade Católica e cofinanciado pelo programa Europa Criativa, da
União Europeia.
Cada capítulo conta a sua própria história pela voz de cada instituição parceira: Universidade Católica Portuguesa, Tensta Konsthall, SAVVY Contemporary, Royal College of Art,
Fundació Antoni Tàpies, Vilnius Academy of Arts, Museet for Samtidskunst e ENSAD.
No dia 29 de junho, às 18h, as curadoras Luísa Santos, Ana Cachola e Daniela Agostinho
conversam com a artista sobre este projeto.

AIMÉE ZITO LEMA
13 Shots
Curadoria: Luísa Santos, Ana Cachola
e Daniela Agostinho
Espaço Projeto
Coleção Moderna
29 junho - 24 setembro 2018
a score for mother and child, still da instalação-vídeo © d.r.
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Pós-Pop. Fora do lugar-comum

jaz morto e arrefece, o menino de sua mãe, clara menéres © márcia lessa

Dedicada aos desvios da arte pop em Portugal e Inglaterra, esta exposição surpreende pelo
número de obras inéditas apresentadas, de artistas como Teresa Magalhães, João Cutileiro,
Clara Menéres, José de Guimarães e Fernando Calhau. A mostra dá também visibilidade
a artistas como Fátima Vaz, Maria José Aguiar e Ruy Leitão. As obras criadas por Teresa
Magalhães e por Ruy Leitão, entre os finais da década de 1960 e o início da década de 1970,
dão o mote ao desenrolar da exposição. Clara Menéres, desaparecida já depois da abertura
da exposição, está representada com seis obras, destacando-se a comovente escultura Jaz
Morto e Arrefece, o Menino de sua Mãe realizada no ano anterior à revolução de 25 de abril.
Nomes fundamentais das cenas artísticas portuguesa e britânica como Allen Jones,
Eduardo Batarda, Patrick Caulfield, Nikias Skapinakis,
Jeremy Moon, Tom Phillips, Menez ou Bernard Cohen
podem também ser vistos nesta exposição,que estará
patente durante o verão até ao dia 10 de setembro.
PÓS-POP. FORA DO LUGAR-COMUM
Além das visitas guiadas (dias 1, 9, e 23, 15h), este mês
Desvios da Pop em Portugal
tem lugar um Encontro com o Cineclubismo (dia 2,
e Inglaterra, 1965-75
16h), com a presença de Henrique Espírito Santo e
Curadoria: Ana Vasconcelos e Patrícia Rosas
Miguel Cardoso, e um Encontro com o Feminismo
(dia 30, 16h), da responsabilidade de Emília Ferreira.
Galeria Principal – Edifício Sede
Até 10 setembro
11 Arte

Notícias
Prémio Vilalva
O projeto de recuperação dos Jardins do Santuário de Nossa Senhora das
Preces, na serra do Açor, é o vencedor da 10.ª edição do Prémio Vilalva.
O projeto propõe não apenas recuperar os jardins
atingidos pelos incêndios de outubro do ano passado,
mas também conservar e valorizar os históricos jardins que envolvem o santuário, localizado na aldeia
de Vale da Maceira e que tem por base uma lenda que
remonta ao século xiv sobre uma aparição a pequenos
pastores.
O conjunto patrimonial integra o roteiro das Aldeias
do Xisto e inclui um Jardim Botânico e um Bosque,
que serão objeto de um programa de intervenção onde
se prevê a remoção das árvores mortas e a plantação
de novas espécies, programas de educação ambiental
dirigidos sobretudo aos mais jovens, a introdução de
novos painéis informativos e de materiais de divulgação, a sugestão de vários percursos e a recriação das
procissões e romarias associadas ao local.
O júri louvou as valências deste projeto, apresentado
pela Irmandade da Nossa Senhora das Preces, destacando o exemplo e estímulo que representam para a
região, aplaudindo também a capacidade para envolver as estruturas locais, como é o caso da Associação
para o Desenvolvimento Integrado da Serra do Açor, a
jardins do santuário de nossa senhora das preces © d.r.
Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e a Junta de
Freguesia da Aldeia da Dez.
Foi ainda atribuída uma Menção Honrosa ao Projeto de recuperação do conjunto habitacional da Quinta do Pinhô, da autoria do RA\\Architectural & Design Studio, uma das mais
importantes granjas que integravam o couto do Mosteiro Cisterciense de Santa Maria de
Salzedas.
A intervenção envolveu também a reabilitação dos caminhos, das estruturas em granito de
suporte dos socalcos e de captação e distribuição das águas de rega.
No valor de 50 mil euros, o Prémio Vilalva foi criado em homenagem ao filantropo Vasco
Vilalva e teve este ano o foco na recuperação de jardins. O júri foi constituído por António
Lamas, Gonçalo Byrne, Raquel Henriques da Silva, Luís Paulo Ribeiro, Teresa Portela Marques, Santiago Macias e Rui Esgaio.
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O Jardim de Verão que aí vem
Aldina Duarte, Capicua, Mário Laginha e Teresa Lima são só para aguçar
o apetite. Este ano, o Jardim de Verão "okupa" a Fundação, com três fins de
semana dedicados à Palavra e Música, da Ópera ao Hip-Hop.
Poderíamos fazer um descritivo, mesmo que apelativo, sobre o que se prepara para esta 3.ª edição do
Jardim de Verão. Poderíamos dizer que tudo começa
a 6 de julho, com um concerto de Mário Laginha,
e acaba a 22 do mesmo mês, com hip-hop, e que
pelo meio terá jazz português, jazz arménio e muita
ópera, em diferentes formatos – desde o espetáculo
da Ópera na Prisão à projeção de grandes produções,
passando pela exibição de filmes de animação onde
este género musical é rei. Haverá também conversas
sobre música, exibições da Orquestra Geração Infantil, da Orquestra Geração Juvenil e do Coro Infantil
da Universidade de Lisboa, uma performance em que
se interpretam cantos religiosos e um workshop que
mistura poesia com música eletrónica experimental
e ainda a inauguração de uma exposição na Coleção
Moderna.
Mas também poderíamos dizer simplesmente que,
este ano, o Jardim de Verão será dedicado à dupla
“Palavra e Música” e que percorrerá caminhos que
hão de levar o público desde a ópera, que tem um fim
de semana só para ela, até ao hip-hop de Capicua e
Fred ou à música eletrónica experimental de Tomás
Fraser.
Serão três fins de semana inteiros, de 6 a 22 de julho,
com programas para todas as idades e para todos os
gostos, para que cada um, sem exceção, possa desfrutar do Jardim Gulbenkian, em pleno verão.

jardim gulbenkian © márcia lessa
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Artistas portugueses em Paris
Tânia Carvalho, Camané e Pedro Penim são alguns dos artistas portugueses
que passaram pelo festival Chantiers d’Europe, entre 14 e 30 de maio, com o
apoio da Fundação.
O Chantiers d’Europe, em Paris, serve de
ponto de partida e de consolidação para a
internacionalização dos múltiplos criadores
e artistas que nele participam. Durante o
mês de maio foram apresentados espetáculos de dança, teatro e música de vários países, como Portugal, Espanha, Grécia e Alemanha, de forma a valorizar uma “Europa
dos artistas” e a “construir e questionar,
pela força da arte, um território comum,
inventivo e de reflexão” em que as vozes da
juventude são ouvidas.
A programação portuguesa começou logo
com o concerto inaugural Lisbonne Paris, que
juntou Camané e a realizadora, atriz e cantora francesa Agnès Jaoui no Théâtre de la
Ville-Espace Cardin.
No teatro, a companhia Hotel Europa, funportugal não é um país pequeno © maria joana figueiredo
dada pelo português André Amálio e a checa
Tereza Havlíková, apresentou o espetáculo
Portugal não é um país pequeno, um “teatro-documentário” que relata os estigmas deixados
pela história portuguesa colonial (500 anos de presença em África) e política (meio século
de ditadura, sob o regime de Salazar). Também o espetáculo Before, de Pedro Penim (Teatro
Praga), um diálogo entre um tiranossauro pré-histórico e o seu psicanalista, numa reflexão
sobre o futuro das civilizações, marcou presença no festival, além da Companhia de Música
Teatral, com o espetáculo de teatro infantil Babelim, destinado a crianças até aos sete anos.
A coreógrafa Tânia Carvalho esteve também representada com A Bag and a Stone – dance
piece for screen (“Um saco e uma pedra – peça de dança para ecrã”), uma criação apoiada pela
Fundação Gulbenkian em 2017, na qual uma peça de dança ganha vida no ecrã. Por fim, o
compositor Diogo Alvim esteve em residência na Cité Internationale des Arts com Desk Job,
um trabalho de cruzamento entre a música eletrónica ao vivo e as artes visuais.
Criado pelo Théâtre de la Ville de Paris, sob direção de Emmanuel Demarcy-Mota e com
programação de Claire Verlet, o Chantiers d’Europe tem o apoio da Fundação Gulbenkian
desde 2013, com o intuito de contribuir para a fixação da criação portuguesa na cena internacional das artes performativas.
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O’Neill, Lourenço
e Morin na Colóquio
Na revista Colóquio-Letras de maio/agosto, que conta com artigos sobre
alguns escritores do século xx e início deste século, o destaque vai para
inéditos de Alexandre O’Neill e para o diálogo memorável entre Eduardo
Lourenço e Edgar Morin.

número
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Poemas inéditos recuperados da sua juventude, cartas
trocadas com dois dos seus amigos – Luiz Pedreira e
o físico António Manuel Baptista –, cedidas por Cristina Ovídio, filha do cientista, e estudos sobre diversos aspetos da sua obra é o quanto basta para criar
um dossiê dedicado a Alexandre O’Neill, que poderá
encontrar no número de maio/agosto da revista Colóquio-Letras.
Além de O’Neill, também Antonio Tabucchi, a quem a
Fundação Calouste Gulbenkian dedicou um colóquio
(ao qual chamou Galáxia Tabucchi) e uma exposição
em abril passado, aparece em lugar de destaque nesta
Colóquio. Nas páginas da revista, poderá percorrer
um ensaio sobre o Requiem e descobrir o desafio que
foi, para o escritor de origem italiana, ter escrito em
português o romance que o leva em busca de um Pessoa perdido.
Para assinalar o 20.º aniversário do Nobel atribuído
a José Saramago, a revista publica um extenso estudo
de Diogo Sardinha, que parte de A Jangada de Pedra
para refletir sobre a Ibéria, a Europa e o mito imperial.
A este texto, de ampla perspetiva cultural e filosófica,
junta-se um diálogo entre Edgar Morin e Eduardo
Lourenço em torno de Eros e Thanatos e do papel da
arte no mundo contemporâneo.
Também Óscar Lopes, de quem se evocaram em 2017
os 100 anos do nascimento, é lembrado a propósito do
seu diálogo (talvez) difícil com Vergílio Ferreira.
A capa e os separadores são da autoria da artista plástica Mimi Tavares.
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Pensar o acolhimento
residencial de crianças e jovens
No dia 26 de junho, a Fundação Gulbenkian apresenta um livro sobre o
acolhimento residencial de crianças e jovens. Esta obra inclui as reflexões
finais sobre um projeto realizado entre 2012 e 2015.
A ideia do então Programa Gulbenkian de Desenvolvimento Humano era a de contribuir
para um maior conhecimento e discussão sobre os modelos socioeducativos ligados ao
acolhimento de crianças e jovens em risco. O projeto apostou no reforço da intervenção em
quatro Casas de Acolhimento localizadas em diferentes distritos do território nacional.
Os resultados do processo, que em 2017 teve uma fase de avaliação, são agora publicados no
livro Pensar o Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens, coordenado por Maria João Leote
de Carvalho e Anabela Salgueiro. De acordo com as coordenadoras, “raras vezes as problemáticas dos jovens em acolhimento residencial, os problemas e desafios que as equipas das
Casas enfrentam e as potencialidades da intervenção são trazidos para discussão pública
numa perspetiva que vá além de um certo voyeurismo centrado nos dramas humanos e
sociais que os percursos dos jovens acolhidos tendem a encerrar”.
Por isso, este livro deixa 28 recomendações definidas para sete áreas-chave, com base nas
propostas das equipas do projeto e da Fundação Calouste Gulbenkian. Um dos especialistas
que contribui para a reflexão final é o investigador britânico Andrew Kendrick que defende
o “fim da palavra ‘institucionalização” e ainda que “as crianças devem ser ouvidas, participar e ter voz no que respeita aos seus próprios cuidados”. Uma opinião partilhada por
um dos jovens acolhidos na Casa do Canto,
em Ansião, que refere no livro “não mudaria
um único dia da minha estadia na Casa do
Canto. Nenhum deles foi fácil e essa é a razão
do meu progresso, da pessoa que me tornei
e sou hoje. Melhor do que a pessoa que era
e uma incógnita para a pessoa que serei
no futuro. Mas, para isso, cá está toda uma
equipa técnica e educativa para me ajudar a
ser sempre melhor”.
A sessão de lançamento do livro e o debate
sobre o tema acontecem a partir das 15h do
dia 26 de junho, no Auditório 3 da Fundação.
Programa em gulbenkian.pt
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One Value. Quanto vale
a inovação social?
Quanto investe o Estado por cada consulta de urgência básica nos hospitais
públicos? Qual o investimento diário num jovem acolhido em centro educativo? A partir de dia 20 de junho, as respostas a estas perguntas estarão
no portal One Value, uma nova base de dados de valores unitários para
alguns dos desafios sociais de Portugal.
A plataforma One Value é um projeto conjunto da Fundação Calouste Gulbenkian e do Ministério da
Presidência e Modernização Administrativa, operacionalizado pela Portugal Inovação Social e pela
MAZE (Laboratório de Investimento Social). Esta plataforma pretende centralizar, uniformizar e
disponibilizar gratuitamente informação relativa ao investimento unitário nos principais problemas
sociais em Portugal. Segundo António Miguel, diretor da MAZE, a plataforma “é um agregador de
informação sobre o investimento que o Estado faz em Educação, Saúde, Emprego, Proteção Social e
Justiça, que permite identificar qual é esse investimento por cidadão ou ocorrência, sempre numa
perspetiva unitária”. Conhecendo estes valores poderemos saber, por exemplo, quanto é poupado de
cada vez que evitamos uma ida às urgências (graças a serviços como o Saúde 24), ou de cada vez que
um aluno com dificuldades escolares é ajudado a passar de ano. Estes dados “permitem informar o
Estado acerca do potencial de poupança se certos problemas forem evitados” e “ajuda os investidores
que financiam as entidades que criam soluções alternativas e inovadoras a ter uma ideia do valor que
é gerado e eventualmente da poupança que isso representa”, diz António Miguel.
Com esta ferramenta, construída para ser um auxiliar à análise do custo-benefício de novas respostas
sociais, os parceiros da One Value trabalharam com várias entidades públicas das diferentes áreas
temáticas, como a Administração Central do Sistema de Saúde ou o Instituto de Segurança Social, e
sistematizaram a informação produzida por essas entidades, com o objetivo de agregar um conjunto
de estimativas ou valores-base. Para Luís Jerónimo, diretor-adjunto do Programa Gulbenkian Coesão
e Integração Social, disponibilizar estes valores é importante “para se conseguir valorizar, em termos
económicos, os resultados das organizações que trabalham na inovação social e para mostrar a mais-valia de algumas novas intervenções nessa matéria”. Ficar a saber “qual o valor criado para a sociedade quando se trabalha questões de desemprego ou de reincidência criminal, por exemplo”, mostra
que “vale a pena investir nestes projetos”. O valor criado ou, em alguns casos, a poupança gerada funcionará como um indicador ou referência para medir o impacto social de um determinado projeto.
Apesar de esta sistematização de informação já existir no Reino Unido, a equipa que desenvolveu a
plataforma em Portugal apostou sobretudo na acessibilidade, criando um portal simples e amigável,
para facilitar a consulta e permitir a atualização constante dos dados. “No fundo, é uma espécie de
PorData para um âmbito mais específico”, resume Luís Jerónimo.
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O Hack for Good segue
dentro de momentos
Os três vencedores da maratona digital Hack for Good foram distinguidos
e devidamente premiados. Segue-se agora o bootcamp onde estas e outras
equipas vão continuar a desenvolver os projetos que hão de levar à Web
Summit.

a equipa eyebrain, vencedora do desafio deste ano © d.r.

Chegaram às 10h30 de sábado, dia 5 de maio, e às 11h00 já estavam a trabalhar. Vinte e oito
horas depois, as 35 equipas participantes entregavam o seu projeto ao júri da Hackathon, a
maratona digital do Hack for Good – projeto com o qual a Fundação Calouste tem promovido o desenvolvimento de soluções tecnológicas para problemas sociais.  
Dos dez finalistas convidados a apresentar o seu projeto em cinco minutos (sujeitando-se
ainda a três minutos de pergunta-resposta), saíram três vencedores.
O 1.º prémio da 3.ª edição da Hackathon foi para a equipa EyeBrain, que se dedicou ao
desenvolvimento de uma ferramenta que vai ajudar no diagnóstico precoce da doença de
Parkinson. Na apresentação do projeto, Ana Sousa, a estudante de doutoramento que tem
dedicado a sua tese à pupilometria e foi eleita porta-voz da equipa, explicou: “Criámos um
add-on para smartphone que permite, em 15 segundos, a medição da variação da dinâmica
pupilar conforme a luminosidade. A pessoa vê um vídeo de 15 segundos e, graças a um flash,
esta ferramenta faz a análise ao diâmetro da pupila e deteta doenças degenerativas.”  
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um momento de descontração, durante a hackathon © d.r.

Em 2.º lugar ficou a equipa Barcoders, cujos membros (oriundos de Lisboa) desenvolveram uma aplicação móvel que procura ajudar os mais velhos a melhorar a sua alimentação
no momento de fazer compras. Com este dispositivo (o Haomscan), os idosos podem fazer
a leitura dos rótulos dos produtos alimentares e perceber, através de um código de cores,
se estes são ou não benéficos para a sua situação específica de saúde. O 2.º lugar permitiu
à Barcoders ganhar um prémio pecuniário de dois mil euros, licenças de software e acesso
ao bootcamp que decorrerá durante o mês de junho.  
A equipa Lit Maker, a única das três premiadas que jogava em casa (no Porto), arrecadou
o terceiro prémio do Hackathon. Os seus seis membros convenceram o júri ao apresentar
uma plataforma destinada a promover a educação tecnológica de crianças e jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos. A sua proposta, baseada num kit de faça-vocêmesmo, é aliar a criatividade ao pensamento lógico, promover o sentido de causa e consequência e a curiosidade pelas ciências da computação desde tenra idade.  
A 3.ª edição da maratona de desenvolvimento tecnológico do projeto Hack for Good, promovida pela Fundação Gulbenkian, decorreu a 5 e 6 de maio, no Palácio dos Correios, no
Porto. Participaram 170 “hackers”, empenhados em utilizar soluções tecnológicas para
aumentar o bem-estar dos idosos, de crianças e jovens e promover a integração de migrantes e refugiados.
Com a conquista dos prémios, as equipas vencedoras (e outras tantas) conquistaram o
acesso a um programa de acompanhamento e mentoria (um bootcamp, que decorrerá entre
sessões presenciais e webinars, durante os próximos meses) e a possibilidade de apresentar
o seu trabalho na Web Summit, em novembro.
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Apostar no jornalismo
em nome da democracia
Pela primeira vez, a Fundação Gulbenkian vai atribuir bolsas para trabalhos
de investigação jornalística. As candidaturas abrem a 4 de junho.
Destinadas a jornalistas com carteira profissional portuguesa válida, de órgãos de comunicação social nacionais e regionais, as novas Bolsas de Investigação Jornalística poderão
ser entregues a trabalhos de investigação em qualquer área (política, economia, questões
sociais, culturais ou históricas, etc.), desde que diretamente relacionadas com Portugal e
com os portugueses.
Uma vez que, nas palavras de Pedro Norton, administrador da Fundação, “é pelo grande
jornalismo que passa a democracia”, esta iniciativa surge como forma de promover a investigação jornalística e contribuir para uma sociedade mais informada e, por isso, mais
democrática. Numa altura em que a informação parece ser tão acessível quanto duvidosa,
“Democracia e Jornalismo” foi o tema debatido por Francisco Pinto Balsemão e Paulo Portas durante a cerimónia de apresentação das Bolsas, no dia 17 de maio, em que se refletiu
sobre os novos desafios do jornalismo nas sociedades democráticas ou o papel das redes
sociais na (des)informação. Também os jornalistas Cristina Ferreira (Público), Miguel Carvalho (Visão) e Pedro Coelho (SIC) contribuíram para este debate, trazendo para cima da
mesa as dificuldades e ameaças ao jornalismo de investigação de qualidade.
As candidaturas às Bolsas de 2018 abrem a 4 de junho e encerram a 31 de agosto. O montante global a atribuir, este ano, será de 150 mil euros, a distribuir por um máximo de 10 Bolsas. A seleção dos candidatos
será feita por um júri – António Granado, Cândida Pinto, João
Garcia, José Pedro Castanheira e Maria Flor Pedroso –, com
base na adequação do CV de cada candidato, a relevância jornalística e exequibilidade do projeto e a possibilidade de divulgação num órgão de comunicação social (seja em suporte escrito,
audiovisual ou digital).
Desde a sua criação, a Fundação Gulbenkian tem vindo a apoiar
projetos em várias áreas de investigação, tendo atribuído,
desde 1956, mais de 80 mil bolsas. Dada a sua vocação primordial, e dado que “pela sua independência, as fundações podem
desempenhar um papel instrumental para assegurar uma
informação plural, independente e rigorosa”, Isabel Mota considera que “o fortalecimento de uma comunicação social livre
e independente, bem como de uma democracia participativa e
informada”, são “seguramente domínios prioritários” para a
Fundação Calouste Gulbenkian.
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Do esófago de Barrett
ao cancro do esófago

as células normais de esófago (esquerda) têm apenas um centrossoma (a amarelo). no entanto, em doentes com esófago de barrett a amplificação
dos centrossomas já é detetada (segunda a contar da esquerda), aumenta no início da neoplasia (segunda da direita) e persiste na neoplasia
maligna (à direita). © carla lopes

Muitos dos que sofrem de refluxo gástrico podem desenvolver esófago de Barrett, observando-se a substituição das células epiteliais nas paredes do esófago por células que normalmente só se encontram no estômago ou no intestino. Embora o esófago de Barrett não
seja  uma condição maligna, numa pequena percentagem de casos os pacientes acabam por
desenvolver cancro do esófago. Na origem deste processo cancerígeno podem estar umas
pequenas estruturas das células, chamadas “centrossomas”, revela um estudo de um grupo
de investigação liderado por Mónica Bettencourt Dias, do Instituto Gulbenkian de Ciência
(IGC), e Paula Chaves, do Instituto Português de Oncologia (IPO), publicada na revista Journal of Cell Biology.
A equipa de investigadores examinou amostras de biópsias de pacientes com esófago de Barrett e observou que as células começam a acumular centrossomas antes de se tornarem cancerígenas, numa fase ainda pré-maligna. Esta acumulação não acontecia em tecidos normais
do esófago ou em pacientes com esófago de Barrett que nunca progrediram para cancro.
Pelo contrário, a incidência de centrossomas extra aumentava drasticamente nos tecidos dos
doentes que progrediam para a fase de carcinoma.
Mas o que são os centrossomas? São estruturas mais pequenas do que um fio de cabelo dividido centenas de vezes, que desempenham um papel crucial na multiplicação, movimento e
comunicação entre células. O seu número dentro das células parece ser bastante importante
para o seu normal funcionamento. Mais do que um centrossoma dentro da célula faz com
que processos como a multiplicação das células ocorram de forma defeituosa, com erros na
informação genética transmitida a cada nova célula gerada. Em várias células cancerígenas
há frequentemente excesso de centrossomas, não se sabendo se é causa ou efeito do processo
de transformação.
A investigação do IGC e do IPO sugere que o acréscimo de centrossomas pode contribuir
para o início e progressão de neoplasias. É “uma característica interessante a explorar para
uma possível intervenção nas áreas do diagnóstico, prognóstico e terapêutica”, conclui a
investigadora do IGC Carla Lopes.
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Ambientes

por Pedro Pina

O DJ Bill Onair, na esplanada da Coleção
do Fundador, entrou na Noite dos Museus
a dar música bem a condizer com a exposição
Pós-Pop. Fora do Lugar Comum.
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