
CasadaMúsicadedica
2014aossonsorientais
Sala portuense tem previstos

mais de 200 espetáculos e 1100
atividades do Serviço Educativo

Oano de 2014 será diferen
te na programação da Casa
daMúsica CdM Emvez
de umpais a sala de espe
táculos portuense elege o
Oriente como tema Have
rá aindamuito fado eum

especial deMário Laginha

Foiemplenasala
Suggiaecom público na plateia que

António Jorge Pa
checo diretor artístico da
CdM deu a conhecer as prin
cipais linhas da programação
do próximo ano que terá
mais de 200 concertos e cer

ca de 1100 atividades organi

zadas pelo Serviço Educati
vo Aos jornalistas explicou
que a escolha do tema teve a
ver com uma ideia já antiga
de fazer um interregno nes
ta lógica dos países temas
ao queadicionououtro fator
AChina o Japão e Coreia do
Sul são grandes potências
económicas que já são hoje
grandes potências na área da
música

Alémdapresença doOrien
te nos vários ciclos temáticos

espalhados pelo ano e tam
bém nas residências como

será o caso da compositora
sul coreana Unsuk Chin
a programação contempla
uma subsecção Trata se de
ALeste tudo de novo que
visa mostrar um Oriente

da modernidade segundo

o mesmo responsável As
primeiras incursões pelamú
sica oriental acontecem já
emjaneiro com aOrquestra
Sinfónica a interpretar Ro
caná da compositora em re
sidência e depois o Coro a
dar a conhecer peças dos chi
neses Huang Ruo e Guo
Wenjing Mas o Oriente es
tará também presente atra
vés da música de composito
res ocidentais como será o
exemplode GustavMahler e
a sua Canção da terra peça
que foi composta sobre poe
mas chineses
Novidade absoluta é a carta

branca dada ao compositor e
pianista Mário Laginha que

vai programar uma série de
concertos com três dos agru
pamentos residentes da CdM
e o seu trio Em2014 a Casa
daMúsica terá tambémmui

to fado sendo aqui de desta
car a presença de Marta Pe
reira da Costa aprimeira gui
tarrista profissional neste gé
nero Interessante poderá
será também a atuação de
Kumico Tsumori que canta
fado comalma japonesa
Dentro do ciclo de jazz os

destaques vão para Wayne
Shorter com o seu quarteto
all stars e o brasileiro Egber
to Gismonti sozinho em pal
co Quanto ao piano a CdM
recebe pela primeira vez Eli
sabeth Leonskaja para inter
pretar as três últimas sonatas
de Schubert e Valentina Li
sitsa Gregory Sokolov é no
vamente esperado na Suggia
Embreve a Casa daMúsica

irá divulgar nomes para as
três primeiras sessões do
Clubbing

MECENAS
DE ORIGEM
ASIÁTICA

ACasa daMusica conta

comummecenas de origem
orientalpara apoiar a progra
mação do próximo ano E
mais virão esperamos nós
porque temosnecessidade
de reequilibrar as contas
disse aos jornalistasAntónio
Jorge Pacheco àmargem da
sessão lembrando que a ins
tituição tem vindo a recor
rer moderadamente ano
após ano aos fundos que fo
ramamealhados O diretor

artístico disseterindicações
deque o apoio do Estado
será de novo de setemilhões

deeuros e espera que novos
mecenas possam ajudar a
recuperar algumas receitas
sublinhando que há boas
perspetivas para 2014
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