
Oriente
ida
e volta

Colombo procurouo OrienteaOcidente echamouín dios aos americanos nati
vos Tal como o OrienteOcidente a noção de temporada é

relativa A Casa da Música adota o

ano civil enquanto a Gulbenkian se
gue o ano letivo O São Carlos esse
há muito que abandonou a ideia de
temporada No Porto foi anunciado
que 2014 será o Ano do Oriente A
ideia é tripla Mais do que a música
tradicional do Oriente serão explo
radas as influências ocidentais na

música oriental bem como a repre
sentação do Oriente na música oci
dental estão também contratados
grandes intérpretes orientais da mú
sica do Ocidente O facto é que a Eu
ropa está siamesamente geminada
com a Ásia O Oriente começa na
Rússia asiática e no Mediterrâneo

onde se banha a Europa São ténues
e equívocas as divisórias musicais
mas as diferenças são reconhecíveis
Ouçam se Nas Estepes da Ásia Cen
tral de Borodine e a Suite Cita
de Prokofiev que a Casa da Música
apresenta logo a 17 de janeiro de
2014 A Casa da Música joga com
quatro cartas fortes os conjuntos
próprios i e Orquestra Sinfónica
Remix Orquestra Barroca e Coro
com os maestros titulares Chris
toph Kõnig Peter Rundel Laurence
Cummings e Paul Hillier respetiva
mente Os estímulos são vários—
da série de encomendas a sete com

positores à presença continuada de
vários artistas O compositor e maes
tro húngaro Peter Eõtvõs é Artista
em Associação a coreana Unsuk
Chin autora da extraordinária Ali
ce in Wonderland é Compositora
em Residência e Ana Seara é Jovem
Compositora Residente Todos es
trearão importantes encomendas
Masaaki Suzuki maestro japonês es
pecialista do barroco que virá acom
panhado pelo seu Bach Collegium Ja
pan é outro Artista em Associação
A versatilidade do Remix faz dele o

veículo ideal para cruzamentos inter
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disciplinares teatro literatura cine
ma etc Entre as estreias mais ape
titosas estão as Elegias Chinesas
segundo Camilo Pessanha de Antó
nio Chagas Rosa 18 11 Atenção Ai
mard toca o concerto para piano de
Birtwistle sob a difeção de Eötvös
l ll Marcam também presença a
Orquestra Sinfónica de Castilla y
Léon sob a batuta de Vasily Petren
ko 3 4 5 e a Orquestra de Música
Chinesa da Província de Jiangsu
4 2 António Jorge Pacheco dire
tor artístico fixou em boa hora o
paradigma programático da Casa da
Música —regular como as estaçõese
épocas festivas do ano Há ciclos evo
cativos e núcleos temáticos com títu

los sugestivos mas também pacotes
de piano com estrelas como Yundi
Lisitsa e a estreia em Portugal de
Kholodenko vencedor do Concurso
Van Cliburn 2013 de jazz Spring
On na primavera e Outono em
Jazz em outubro e efemérides ób
vias 150 Anos de Richard Strauss
Felicity Lott que acaba de anunciar
a retirada despede se de Portugal
com Lieder de Strauss 24 1 Nem
Dona Helena que faria 101 anos
nem as bandas nem o fado foram es
quecidos Ricardo Ribeiro canta a
16 2 e a japonesa Kumico Tsumori a
19 1 Invicta Música Filmes veio
para ficar 7 15 2 e Mário Laginha
tem carta branca em A Casa do Má

rio 8 15 7 Na Páscoa há a Morte e
Ressurreição 12 17 4 tal como há
também a Consagração da Primave
ra 9 18 5 Música e Revolução
25 4 1 5 aproveita o centenário da
I Guerra Mundial e Música para o
Natal conforta nos com a 4 Sinfo
nia de Mahler 12 14 12 O verão
traz As Mil e Uma Noites que
abrem a 1 de junho Dia Mundial da
Criança com Ali Babá e as 40 Can
ções roubadas Cheira a férias e às
músicas do mundo A temporada os
cila entre o Oriente autêntico — eg
Ensemble do Gamelão da Indonésia

18 1 e o Património Mundial do Bal
let Real do Camboja 7 5 — e ofan
tasma sedutor do Orientalismo mas
não subscrevo os equívocos de Ed
ward Said sobre o tema Prefiro evo

car o Debussy de La mer e a esco
lha da Grande Onda de Kanagawa
de Hokusai para a bela capa da par
titura 1905 Sim é verdade —A
Leste Tudo de Novo E a bela bro

chura da temporada é já uma peça
de coleção

Jorge Calado
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