Periodicidade: Diário

Temática:

Cultura

Jornal Notícias

Classe:

Informação Geral

Dimensão:

2749

14042015

Âmbito:

Nacional

Imagem:

S/Cor

Tiragem:

110603

Página (s):

1/32/33

Periodicidade: Diário

Temática:

Jornal Notícias

Classe:

Informação Geral

Dimensão: 2749

14042015

Âmbito:

Nacional

Imagem:

Tiragem:

110603

Página (s): 1/32/33

Cultura

S/Cor

Lembra se deles
São figuras indissociáveis
do bilhete de identidade que
transporta a Casa da Música

embora nem sempre pelas
melhores razões

Fausto Neves

SERVIÇO EDUCATIVO
Em 2004 teve

a coragem de

pedira demissão

em solidarieda

de com Pedro

Burmester que aca
bara de ser afastado pela Admi
nistração Pianista e responsável
pelo Serviço Educativo desde

1999 lidou com três administra

ções quatro ministros da Cultura
e três autarcas

Anthony Whitworth Jones
DIRETOR ARTÍSTICO
britânico o
diretor artístico

Casa onde a música
se democratizou

que abriu a Casa
Seria sempre
mal amado por

que teve a ingrata

aHá
10
anos
democratizar
m
úsica

10 anos Casa da Música

Instituição sobreviveu
a atrasos e derrapagens
e criou novos públicos
que o Porto desconhecia

a gente Hoje não conheço ninguém É a prova
de que há novo público na cidade que exige
regularidade e qualidade Duas característi
cas que na música clássica o Porto conhecia

só de vez em quando recorda Rui Moreira
A CdM enaltece o presidente da Câmara do
Porto

é o sítio onde a música verdadeiramen

te se democratizou E com facilidade explica
porquê Até haver CdM a música erudita
acontecia só em locais secretos e de forma es

Helena Teixeira da Silva

Passámos quase cinco anos a discutir os

atrasos da conclusão da Casa da Música CdM

Mas só o português Siza Vieira Pritzker como
Rem Koolhaas que a desenhou acertaria no
prazo cinco anos Até ao fim Teresa Lago en
tão presidente da Sociedade Porto 2001 acre
ditou que o encerramento da Capital Europeia
da Cultura marcaria a abertura do que cedo foi
batizado como meteorito Enganou se como
tantos outros A Casa foi inaugurada em abril
de 2005 passam hoje exatamente dez anos

Há um tempo a C e um tempo d C antes da
Casa e depois da Casa afirma ao IN Valente
de Oliveira presidente do Conselho de Funda
dores desde 2012 E partilha a sua experiência
Dantes quando ia a um recital conhecia toda

parsa A CdM instalou um programa clássico e
subitamente a cidade reencontrou o novo pú
blico suscitado pelo Porto 2001 O autarca dá
um exemplo inatacável Há 15 anos alguém

imaginaria que Sokolov pianista russo esgo

taria salas repetidamente

É factual esgota E

com antecedência Esse fenómeno acentua é

sinal de que a cidade voltou a ser musical
como no fim do séc XIX Mas com virtude

acrescida a da democratização
Pedro Burmester principal impulsionador
do projeto havia anunciado uma autêntica
revolução musical Provocou também uma

revolução sociocultural É a Casa de todas as
músicas para todos os públicos

sublinha

Paulo Cunha e Silva vereador da cultura do

Porto atravessando a ponte entre o tempo da
escassez e um outro que cumprindo não será
de saciação Um programa bom é um progra

tarefa de ocupar o cargo que
sempre se julgou destinado a
Burmester Desempenhou o du
rante pouco mais de um ano e no
fim deixou uma queixa Houve
sempre muita política na Casa
Rem Koolhaas

ARQUITETO
Dois anos an

ma que nunca está concluído que nunca che

tes de ser dis

contínuo e no que depender da Câmara de
maior investimento no serviço educativo diz
Depois dos atrasos passámos a discutir a
derrapagem orçamental a Casa custou 100 mi
lhões de euros seis vezes mais do que a previ
são inicial de 16 milhões Pela primeira vez o
Porto parecia afinal não saber fazer contas
ironiza Rui Moreira notando que o país se abs
traiu da mesma discussão sobre outros equi
pamentos E finalmente passámos muitos
anos a discutir o que o autarca portuense defi
ne como indigestões provocadas pela suces
são de administrações
muitas
Dez anos depois a Casa é consagração Um
objeto estranho num local improvável resgatou
o cosmopolitismo perdido foi absorvido pelas
pessoas e deu nos a sensação de pertença é a
nossa Casa diz Moreira Ou Miguel Guedes de
outra forma Deixou de ser objeto estranho
para ser convite sempre implícito Não identifi

Prémio Pritzker
o holandês foi es

ga ao fim É um programa em apuramento

ca só a cidade a cidade cresceu com ela

diz o

vocalista dos Blind Zero Uma voz exterior equi
libraria a receita O poliedro irregular da Boa
vista tem sido epicentro consequente e notável
do muito que havia por fazer Palavra da insus
peita Clara Almeida Santos vice reitora da Uni
versidade de Coimbra

tinguido com o

colhido para desenhar a casa
que definiu assim ao JN Não
estamos interessados em fazer

um edifício público mas um edi
fício para o público De forma

subtil de dia o edifício absorve a

cidade e a partir do entardecer
projeta o seu interior para a ci
dade

Rui Amaral

ADMINISTRADOR PSD
A Casa teve

muitos admi

nistradores al
guns polémicos

Rui Amaral é ines

quecível pelas prioridades Que

ria um elevador direto para o seu
gabinete considerava a área
administrativa pequena e ex

cessivo o espaço reservado para
camarins

Periodicidade: Diário

Temática:

Jornal Notícias

Classe:

Informação Geral

Dimensão: 2749

14042015

Âmbito:

Nacional

Imagem:

Tiragem:

110603

Página (s): 1/32/33

Pedro Burmester
residente de volta
redu

Cultura

S/Cor

sua como de resto sublinhou o atual diretor

artístico da Casa António Jorge Pacheco
quando justificou publicamente o convite
foi incumbido de interpretar a integral dos
cinco concertos para piano e orquestra de
Beethoven em homenagem à Alemanha
país tema deste ano Quem perdeu os dois
primeiros momentos poderá ainda assistir
aos recitais de Burmester a 22 de maio 24
de outubro e 12 de dezembro

A maratona sobre um compositor defini
do pela sua liberdade seria só por si rele
vante Mas quando esse compositor maior é
interpretado por um artista que transfor
mou uma utopia em realidade obedecendo
sempre à mesma liberdade do alemão o
caso passa a ser outro

Pedro Burmester entrou e saiu da Casa

va

da Música mais vezes do que é possível sa
ber de cor em 1998 fez parte da comissão
instaladora e em 2002 foi nomeado admi

nistrador pelo então ministro da Cultura
Pedro Roseta Saiu um ano depois demitido

pelo mesmo ministro com direito a lamen

to público do presidente da República Jorge
Sampaio em noite de S João no Porto e
viu ser lhe vedada a direção artística seria
entregue a um inglês para depois ser re
pescado como consultor para a programa
ção Em 2004 ameaçou eclipsar se mas

números da Casa

7M€
O orçamento estatal anual da Casa
ziu em 10 anos de 12 para 7 milhões
Desdobrado o número custa 800C hora
13€ minuto ou 22 cêntimos por segundo

2M€
É o valor atual do mecenato com o input
dos 48 fundadores e de patrocínios

O

lor mais alto nos últimos oito anos foi al

cançado em 2012 2 7M€ só dos privados
Câmara do Porto 220 mil euros ano

A contribuição da Autarquia do Porto para o
orçamento da Casa da Música não variou mui
to desde 2007 começou em 250 mil ano e
mantém se em 220 mil ano desde 2012

voltaria em 2006 como diretor artístico

que Regresso Pianista
ministro

idealizou aos 35 anos

casa onde coubessem

todas as pessoas Volta
Ma

aos 50 como convidado
É difícil imaginar forma mais soberana

de celebrar o décimo aniversário da Casa

me

da Música do que ter Pedro Burmester
como artista residente O pianista que no
início dos anos 2000 trocou o piano por
aquela que considerou ser a grande apos
ta da sua vida

nunca será de mais referir

que a Casa de todas as músicas é criação

Car ilho
O
lançou a primeira pedra
A ideia de construir uma casa exclusiva
mente dedicada à música nasceu em 1998

no processo de elaboração da candidatura
do Porto a Capital Europeia da Cultura em
2001

O ministro da Cultura era então

nuel Maria Carrilho e teve um papel essen
cial A Casa da Música seria a cereja etérea

no topo do bolo personificado por um ano

de exceção cultural Irá marcar a excelên
cia e a originalidade da cultura que se faz
no Porto colocando a no mapa europeu e
criando redes que permitirão a sua afirma
ção internacional antecipou o ministro

cargo que desempenhou até 2008 Pelo ca
minho cumpriu uma promessa de silêncio
que foi um ruidoso protesto contra a ausên
cia de política cultural de Rui Rio autarca
de 2001 a 2013 Aquilo que Rio provou ser

em 12 anos foi o que eu achava em 2003 É

limitado para o cargo que ocupou sinteti
zou numa entrevista à Notícias Magazine
Voltou a 8 de dezembro de 2013 para o
concerto que faltava à Casa e à cidade
Burmester 50 anos 40 de carreira impres
são digital total na Casa da Música ficou
dez anos sem tocar na cidade e na Casa que
sem ele não existiria A Sala Suggia esgotou
e aplaudiu o demoradamente espécie de
agradecimento coletivo dito de pé Cinco
encores O disco duplo e ao vivo que cris
taliza esse momento de regresso que ante
cipou a esperada residência foi editado há
dois meses

O
Discurso duro de Sampaio

e Sócrates recém eleito

Quando inaugurou a Casa da Músi
ca faz hoje 10 anos José Sócrates ti
nha sido eleito primeiro ministro há
um mês e dois dias e não discursou O

que ficou na memória foi um parágra
fo do presidente da República Jorge
Sampaio que deixaria Belém um ano
depois Dizia Houve demasiados
atrasos conflitos e polémicas malsãs

desperdiçaram se muitas energias e
recursos
nem tudo foi rigoroso e

transparente Houve pessoas que
imerecidamente ficaram pelo cami
nho Na foto junto aos governantes
está Maria José Ritta o arquiteto Rem
Koolhaas e a ministra da Cultura de

então Isabel Pires de Lima

39 mil pessoas nos últimos 4 dias
programa especial dos 10 anos cumprido
entre quinta e domingo que passou com de
zenas de atividades e concertos grátis provo
cou uma verdadeira enchente na Casa com a
presença de 39 mil pessoas em 4 dias O
lhor dia foi sábado 15 mil pessoas presentes

4 5 milhões de pessoas na década
Desde que abriu a Casa já recebeu mais de
4 5 milhões de pessoas organizou 2400 con
certos e produziu 13 mil atividades culturais
número total de espectadores no ano passado
foi 295 mil Curiosamente só se registaram
nesse mesmo ano 126 mil bilhetes vendidos

Bom rácio de produções próprias
Em 268 concertos realizados na Casa

rante o ano passado 115 integraram produção
própria da instituição Os agrupamentos resi

dentes Orquestra Sinfónica Orquestra Barro
ca Remix Ensemble e Coro realizaram 69
concertos o que representa 60 da progra
mação própria atual e destes 46 foram só
da Orquestra Sinfónica do Porto

Auditório de 1238 lugares sentados
A Sala Guilhermina Suggia é o

maior auditório da Casa da Música

comportando 1238 espectadores
sentados A Sala 2 tem capacidade
para receber cerca de 600 pessoas

