
O meteorito aterrou

há dez anos A festa
depois do espanto
Abriu portas há dez anos para ser muito mais do que uma sala
de concertos 4 5 milhões de visitantes e 2400 concertos depois

a Casa daMúsica tem motivos para celebrar

por Sérgio Pires

Háuma década o país
olhava com espanto
para aquele meteori
to que aterrara na
Rotunda daBoavista
no coração do Porto
O gigante poliedro de

betão evidro obra emblemáticada
Capital EuropeiadaCultura abria
portas quatro anos depois do pre
visto e após sucessivas derrapa
gens orçamentais Mas afinal o
que estaria lá dentro

Dezanos depois é difícil encon
trar quemnão reconheça osméri
tos daCasadaMúsica que alémde
ex líbris da cidade pelo projeto ar
rojado do arquiteto holandêsRem
Koolhaas se tomouumcentro cul
tural de excelêncianaEuropa

Para comemorar os dez anos da

sua inauguração a Casa está em
festa com 40 espetáculos de entra
da gratuitanumprogramaque co
meçou na quinta feira e termina

amanhã Hoje aoferta vai desde o
concerto da Orquestra Barroca
18 00 ao deTricky 00 00
Numa década em que recebeu

mais de 4 5milhões devisitantes e
organizou quase 2400 concertos
numtotal de 13 mil atividades cul

turais aCasadaMúsica está depa
rabéns Masnão sóporisso dizAn
tónio JorgePacheco diretor artísti
co A Casa daMúsica conseguiu
alteraropanoramacultural doPor
to e do país Istonão é apenas uma
sala de concertos mas um local
onde se ensina pensa e divulga a
música Não conheço no mundo
umprojeto como este com gestão
integradadequatro agrupamentos
residentes OrquestraSinfónica Re
mixEnsemble OrquestraBarroca e
Coro e um serviço educativo Com
os nossos recursos artísticos conse

guimos cobrirpraticamente toda a
história damúsica erudita ociden
tal mas tambémdiferentes cama
das sociais saindo do edifício para
ir para a rua a cadeias ouabairros
sociais

Sintetiza aCasadaMúsicanum

episódio demarço de 2012 que lhe
ficou na memória O Remix En
semble estava a atuarnum concer
to naFilarmónicade Berlim num
dos palcos de maior nomeada de
todo omundo e enquanto ouvia os
aplausos do público alemão aum
dosnossos agrupamentos residen
tes eu pensava que nesse mesmo
momentohaviaumaequipado ser
viço educativo afazerum workshop
sobre música com um grupo de
sem abrigo aqui noPorto

DezsegredosdaCasadaMúsica

Demolição
uma ópera nas obras

Aprimeira atuação na Casa da
Músicafez se ainda antes da sua
construção Em dezembro de 2001
três anos e meio antes da

inauguração nasfundações
do edificio realizou se a ópera
Demolição umaprodução em que
os habitantes de um bairro social

do Porto atuaram eforam
coautores do libreto

Uma gigante
caixa demadeira

Ogrande auditório com 123
lugares é uma caixa gigante em
pinho nórdico pintada com talha
dourada e com difusores de
ressonância Hájanelas de vidro
ondulado nos topos e cadeiras
de veludo sintéticopara absorver
o som Estes materiais ajudam
a sala principal da Casa da Música
a ter uma dasmelhores acústicas
do mundo

Azulejos portugueses
e holandeses

Painéis de azulejo com motivos
históricosportugueses e holandeses
decoram a Sala VIP que tem a
curiosidade de ter dois ladrilhos

trocados Na sala Renascença
que muitas vezes é utilizadapara
festas de aniversário de crianças
a azulejaria é uma réplica de um
padrão do Palácio Nacional de
Sintra

De pianos a latas
de Coca Cola

Mais de dois mil instrumentos

musicais desdepianos a latas
de Coca Cola fazemparte do
material à disposição de
convidados e dos seus quatro
agrupamentos residentes diz
Alfredo Braga stage manager
desde a abertura O responsável
garante ter o recorde da
montagem de umpiano
numa orquestra

Músicos consagrados
e reclusos pisam o palco

Desde o concerto inaugural de Lou
Reed e os Clã a 14 de abril de 2005
já se realizaram 2358 concertos e
23 33° atividades culturais Para lá
de muitos nomes consagrados na
música aopalco da Casa subiram
até músicos amadores comofoi o
caso daAla dosAfinados um
agrupamento de reclusos da
Cadeia de Custoias

Damoradia
ao casarão

A Casa da Música nasceu da YiK
umprojeto de uma moradia que o
arquiteto Rem Koolhaas não
chegou afazer O que erapara ser
uma habitação de 200 metros
quadrados em Roterdão inspirou o
projeto de um edifício cultural de
38 mil metros quadrados no local
da antiga estação de recolha de
elétricos da Boavista

Homenagem
à revolucionária Suggia

Ogrande auditório é a Sala Suggia
em homenagem à violoncelista
portuense nascida emfinais do
séculoXIX Guilhermina Suggia
tocou em salaspor toda a Europa
e revolucionou aprática do
instrumento entreas mulheres
que até entãopodiam apenas
manejá lo ao lado do corpo
quandopassou a contorná lo
com aspernas

Até os bebés podem
assistir aos concertos

Na Casa há concertos de música

para bebés mas os maispequenos
tambémpodem assistir aos
concertos dos adultos Com vista

sobre o grande auditório a sala de
baby sitting tem um sistema de
som quepermite ouvir o concerto
além de umapequena cozinha
para ser utilizadapelas amas
Tudopor cinco eurospor criança

Cliente de compositores
portugueses

Além dos quatro agrupamentos
residentes do serviço educativo
e dos artistas convidadospara
concertos a Casa da Música
desempenha um importante
estímulo à criação musical
Numa década mais de duas
centenas de obrasforam
encomendadas 111 delas a
compositoresportugueses efazem
parte do acervo da mediateca

Umdia aCasa
mudará de cor

Dentro de décadas o edificio de
Koolhaas no coração do Porto
deixará de ter o tom cinzento
do betãopara se tomar mais
amarelado devido à oxidação
natural dosmateriais O arquiteto
holandêspreviu isso e escolheu esse
tampara apedra travertino
proveniente da Jordânia
que circunda o edifício
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