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Entramos no último trimestre de 2017 com 
uma programação repleta de atividades para 
todos os gostos. Nas páginas desta brochura 
encontrará informações detalhadas sobre  
novas exposições temporárias, visitas 
orientadas, cursos, conferências, concertos  
e outros projetos. Aproveitamos desde já 
para fazer alguns destaques e para lhe sugerir 
momentos que não quererá perder.

No mês de outubro, a Biblioteca de Arte 
participa no projeto LivrObjecto – Anatomia  
e Arquitectura com uma mostra de livros de 
artista da coleção e várias visitas orientadas,  
que contarão com a presença de alguns dos  
seus autores. 

Entre outubro e dezembro, o Museu 
Calouste Gulbenkian apresenta quatro 
exposições. A 13 de outubro inicia-se mais  
uma conversa, desta vez entre Ana Hatherly  
e o Barroco. Esta exposição, que decorre  
na Coleção do Fundador e na Galeria  
do Piso Inferior, explora a influência do 
Barroco na obra da artista. A 26 de outubro 
abre ao público, na Galeria Principal do 
Edifício Sede, a exposição Do Outro Lado  

do Espelho, dedicada à presença do espelho na 
iconografia da arte europeia. Siga os passos 
de Alice e aventure-se a explorar as infinitas 
possibilidades oferecidas por este objeto 
misterioso, através da programação associada 
à exposição, que inclui visitas orientadas e 
conversas com as curadoras, com as autoras  
do catálogo e com alguns artistas.

Até 20 de novembro, a Coleção Moderna 
acolhe, no Espaço Projeto, a primeira exposição 
individual da artista suíça Marie José Burki 
em Portugal e, a 8 de dezembro, abre as portas 
deste espaço à artista portuguesa Mariana Silva, 
com uma mostra intitulada O Olho Zoomórfico.

Destacamos ainda o concerto de domingo 
Pedro e o Lobo – O Carnaval dos Animais, que 
contará com composições de Sergei Prokofiev 
e de Camille Saint-Saëns, interpretadas 
pela Orquestra Gulbenkian. O último alerta 
vai para os habituais guias de audição, que, 
através de comentários e de excertos musicais, 
lhe oferecem mais informações acerca dos 
concertos da temporada.

Esperamos que as nossas propostas sejam  
do seu agrado!
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6 calendár io 7

CAlendáRiO

OUTUbRO

1 DOM .

16H0 0

COleÇ ÃO  

dO FundAdOR

Concerto 
Promenade
COnCeRtO

33

3 TER .

17H0 0

átR iO dA B iB l iOteC A  

de ARte

LivrObjecto –  
Anatomia e 
Arquitectura
COnveRsA

16

11 QUA .

16H45

B iB l iOteC A de ARte

LivrObjecto – 
Anatomia e 
Arquitectura
v is i tA OR ientAdA

16

14 SÁb.

16H0 0

COleÇ ÃO dO  

FundAdOR e GAleR iA 

dO P i sO inFeR iOR

À conversa  
com o curador:  
Ana Hatherly  
e o Barroco. 
Num Jardim 
Feito de Tinta
v is i tA OR ientAdA

23

15 DOM . 

11H0 0

COleÇ ÃO MOdeRnA

Isto é arte?!... 
Isto é arte! 
Questões  
em torno da 
arte contem- 
porânea
v is i tA OR ientAdA

26

15 DOM . 

17H0 0

FOYER  dA zOnA  

de COnGRessOs – 

ed iF ÍC iO sede

Guia de 
audição:  
Eurico 
Carrapatoso, 
James 
MacMillan, 
Henryk Górecki 
PRÉ-COnCeRtO

32

18 QUA .

13H30

COleÇ ÃO MOdeRnA

Duas obras  
em diálogo
v is i tA OR ientAdA

27

18 QUA . 

15H0 0

esPAÇO PROjetO – 

COleÇ ÃO MOdeRnA

À conversa  
com a 
curadora: Marie 
José Burki. Às 
Vezes Sombra,  
Às Vezes Luz
v is i tA OR ientAdA

23

18 QUA . 

16H45

B iB l iOteC A de ARte

LivrObjecto –  
Anatomia e 
Arquitectura
v is i tA OR ientAdA

16

20 SEX . 

20H0 0 

FOYER  dA zOnA  

de COnGRessOs – 

ed iF ÍC iO sede

Guia de 
audição:  
Sergei 
Rachmaninov, 
Ottorino 
Respighi 
PRÉ-COnCeRtO

33

21 SÁb.

18H0 0 

FOYER  dA zOnA  

de COnGRessOs – 

ed iF ÍC iO sede

Guia de 
audição:  
Sergei 
Rachmaninov, 
Ottorino 
Respighi 
PRÉ-COnCeRtO

33

21 SÁb.

15H0 0

COleÇ ÃO dO  

FundAdOR e GAleR iA 

dO P i sO inFeR iOR

Ana Hatherly  
e o Barroco. 
Num Jardim 
Feito de Tinta 
v is i tA OR ientAdA

28

25 QUA .

16H45

B iB l iOteC A de ARte

LivrObjecto – 
Anatomia e 
Arquitectura
v is i tA OR ientAdA

16

26 QUI . 

20H0 0 

FOYER  dA zOnA  

de COnGRessOs – 

ed iF ÍC iO sede

Guia de 
audição:  
Igor Stravinsky, 
Edvard Grieg, 
Nikolai Rimsky- 
-Korsakov 
PRÉ-COnCeRtO

33

28 SÁb. 

16H0 0

GAleR iA PR inC iPAl – 

ed iF ÍC iO sede

À conversa  
com a 
curadora:  
Do Outro Lado 
do Espelho
v is i tA OR ientAdA

24

28 SÁb. 

17H30

AuditÓR iO 3 –  

ed iF ÍC iO sede

Palestra – 
Alison Smith 
CiClO de PAlestR As

e XPOs iÇ ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

15

NOVEMbRO

4 SÁb. 

15H0 0

GAleR iA PR inC iPAl – 

ed iF ÍC iO sede

Do Outro Lado 
do Espelho
v is i tA OR ientAdA

28

5 DOM .

16H0 0

COleÇ ÃO dO FundAdOR

Concerto 
Promenade
COnCeRtO

33

6 SEG.

HOR áR iO A COnFiR M AR

AuditÓR iO 3 –  

ed iF ÍC iO sede

Exposições de 
arte: arquivo, 
história e 
pesquisa /  
Art exhibitions: 
archive, history 
and research 
COnFeRÊnCiA

37

9 QUI . 

20H0 0 

FOYER  dA zOnA  

de COnGRessOs – 

ed iF ÍC iO sede

Guia de 
audição:  
Georg Friedrich 
Händel, Johann 
Sebastian bach 
PRÉ-COnCeRtO

33

11 SÁb. 

15H0 0

COleÇ ÃO dO  

FundAdOR e GAleR iA 

dO P i sO inFeR iOR

Ana Hatherly  
e o Barroco. 
Num Jardim 
Feito de Tinta 
v is i tA OR ientAdA

28



calendár io 98 calendár io

11 SÁb. 

16H0 0

GAleR iA PR inC iPAl – 

ed iF ÍC iO sede

À conversa  
com a 
convidada: 
Espelhos, 
pintura e 
alegoria
v is i tA OR ientAdA

e XPOs iÇ ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

24

12 DOM . 

11H0 0 

COleÇ ÃO dO FundAdOR

Migrações e 
cruzamentos –  
uma coleção 
através das 
culturas e  
dos tempos
v is i tA OR ientAdA

26

15 QUA .

13H30 

COleÇ ÃO dO FundAdOR

Duas obras  
em diálogo
v is i tA OR ientAdA

27

15 QUA . 

15H0 0

GAleR iA PR inC iPAl – 

ed iF ÍC iO sede

À conversa  
com a 
curadora:  
Do Outro Lado 
do Espelho
v is i tA OR ientAdA

24

16 QUI . 

20H0 0 

FOYER  dA zOnA  

de COnGRessOs – 

ed iF ÍC iO sede

Guia de 
audição:  
Claude 
Debussy, 
Matthias 
Pintscher,  
Igor Stravinsky 
PRÉ-COnCeRtO

33

18 SÁb. 

15H0 0

GAleR iA PR inC iPAl – 

ed iF ÍC iO sede

À conversa 
com o artista: 
Conversas  
em espelho – 
Paulo Mendes
v is i tA OR ientAdA 

e XPOs iÇ ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

24

24 SEX . 

20H0 0 

FOYER  dA zOnA  

de COnGRessOs – 

ed iF ÍC iO sede

Guia de 
audição: 
Wolfgang 
Amadeus 
Mozart, Franz 
Liszt, Franz 
Schubert
PRÉ-COnCeRtO

33

25 SÁb. 

14H30

sAl A dO seRv iÇO 

eduC At ivO – COleÇ ÃO 

dO FundAdOR

Qual a relação 
possível de  
um artista  
com uma época 
passada ou  
já «histórica»?
Aul A ABeRtA

35

25 SÁb. 

15H0 0

GAleR iA PR inC iPAl – 

ed iF ÍC iO sede

Do Outro Lado 
do Espelho
v is i tA OR ientAdA

28

DEzEMbRO

2 SÁb. 

15H0 0

COleÇ ÃO dO  

FundAdOR e GAleR iA 

dO P i sO inFeR iOR

Cruzamento 
entre as 
exposições  
Ana Hatherly  
e o Barroco. 
Num Jardim 
Feito de Tinta  
e Ana Hatherly. 
Território 
Anagramático
v is i tA OR ientAdA

24

3 DOM . 

11H0 0

COleÇ ÃO MOdeRnA

À conversa  
com a curadora 
e a convidada: 
Mulheres  
em flagrante 
CriAÇÃO!
v is i tA OR ientAdA

25

3 DOM . 

11H0 0; 14H30 

ed iF ÍC iO sede

Retratómatos: 
exercícios  
de tradução
v is i tA desenHAdA

+ 12 AnOs

17

3 DOM .

12H0 0; 17H0 0

GR Ande AuditÓR iO – 

ed iF ÍC iO sede

Pedro e o Lobo –  
O Carnaval  
dos Animais
COnCeRtO de dOMinGO

32

3 DOM .

15H0 0

GAleR iA dO P i sO 

inFeR iOR – COleÇ ÃO  

dO FundAdOR

As voltas do  
teu nome –  
um calculador 
de improbabili-
dades
v is i tA desenHAdA

e XPOs iÇ ÃO  

A NA HATHERLY  

E O BA RROCO.  

NUM JA RDIM  

FE ITO DE T INTA 

27

3 DOM . 

16H0 0

GAleR iA PR inC iPAl – 

ed iF ÍC iO sede

À conversa  
com a curadora:  
Nos espelhos 
da arte
v is i tA OR ientAdA

e XPOs iÇ ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

25

3 DOM .

16H0 0

COleÇ ÃO dO FundAdOR

Concerto 
Promenade
COnCeRtO

33

9 SÁb. 

15H0 0

COleÇ ÃO dO  

FundAdOR e GAleR iA 

dO P i sO inFeR iOR

Ana Hatherly  
e o Barroco. 
Num Jardim 
Feito de Tinta 
v is i tA OR ientAdA

28

13 QUA .

13H30

GAleR iA PR inC iPAl – 

ed iF ÍC iO sede

Duas obras  
em diálogo
v is i tA OR ientAdA

e XPOs iÇ ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

27

13 QUA . 

15H0 0

COleÇ ÃO dO  

FundAdOR e GAleR iA 

dO P i sO inFeR iOR

À conversa  
com o curador: 
Ana Hatherly  
e o Barroco. 
Num Jardim 
Feito de Tinta 
v is i tA OR ientAdA

23

15 SEX . 

20H0 0 

FOYER dA zOnA  

de COnGRessOs – 

ed iF ÍC iO sede

Guia de 
audição: 
Johann 
Sebastian  
bach
PRÉ-COnCeRtO

33

16 SÁb. 

15H0 0

GAleR iA PR inC iPAl – 

ed iF ÍC iO sede

À conversa 
com o artista: 
Conversas  
em espelho – 
Rui Sanches 
v is i tA OR ientAdA 

e XPOs iÇ ÃO DO OUTRO 

L A DO DO ESPELHO

24

16 SÁb. 

16H0 0

esPAÇO PROjetO – 

COleÇ ÃO MOdeRnA

À conversa  
com a curadora: 
Mariana 
Silva. O Olho 
Zoomórfico
v is i tA OR ientAdA

25

16 SÁb. 

18H0 0

FOYER dA zOnA  

de COnGRessOs – 

ed iF ÍC iO sede

Guia de 
audição: 
Johann 
Sebastian  
bach 
PRÉ-COnCeRtO

33

17 DOM .

11H0 0

COleÇ ÃO dO FundAdOR

Sete obras 
imperdíveis!
v is i tA OR ientAdA

26



e XPOs iÇões teMPOR áR iAs 1110

A DECORRER

Marie José 
Burki. Às Vezes 
Sombra,  
Às Vezes Luz
15 set A 20 nOv

esPAÇO PROjetO –  

COleÇÃO MOdeRnA

Marie José Burki (Biel, Suíça, 
1961) trabalha sobretudo em 
suporte fílmico, mas recorre 
também à fotografia, à seri-
grafia e a objetos em instala-
ções, que valoriza do ponto de 
vista formal e espacial, geo-
métrico, sonoro e linguístico.
Em estruturas narrativas  
simples ou a partir da 
captação de momentos 
expressivos singulares, as 
personagens de que se acerca 
são figuras anónimas e 
banais, por vezes inspiradas 
em textos literários, que pro-
tagonizam uma suspensão 
no tempo e no espaço, um 
momento da sensibilidade, 
do devaneio, do quotidiano, 
da pose ou da surpresa.
A exposição, que decorre na 
Coleção Moderna do Museu 
Calouste Gulbenkian, é uma 
adaptação de um projeto 
realizado para o Kunsthaus 
Pasquart de Biel, na Suíça, 
durante o ano de 2017.

Curadoria: leonor nazaré

VIS ITA ORIENTADA

À conversa  
com a curadora 
18 Out / QuA . / 15H0 0

ver página 23.

A INAUGUR AR

Ana Hatherly  
e o Barroco. 
Num Jardim 
Feito de Tinta 
13 Out A 15 jAn

COleÇÃO dO FundAdOR e 

GAleR iA dO P isO inFeR iOR

Curadoria: Paulo Pires do vale

ver detalhes sobre a exposição  
e programação relacionada  
na página 14. 

Do Outro Lado 
do Espelho
26 Out A 5 Fe v

GAleR iA PR inC iPAl –  

ed iF ÍC iO sede

Curadoria: Maria Rosa Figueiredo, 
com a colaboração de leonor nazaré

ver detalhes sobre a exposição  
e programação relacionada  
na página 15.

Mariana 
Silva. O Olho 
Zoomórfico
8 de z A 26 Fe v

esPAÇO PROjetO –  

COleÇÃO MOdeRnA

O trabalho artístico de 
Mariana Silva é marcado 
por uma forte componente 
conceptual, que reflete a sua 
preocupação com questões 
culturais, museológicas  
e sociológicas em geral.  
Este projeto expositivo é 
centrado na instalação de um 
trabalho em filme, dedicado 
à análise dos comportamen-
tos de massas – humanos 
e animais –, sobretudo 
do ponto de vista da sua 
movimentação, e questiona 
recursos e tecnologias na 
nossa forma de reconhecer 
esses sistemas coletivos.

Curadoria: leonor nazaré

VIS ITA ORIENTADA

À conversa com a 
curadora e a artista
16 de z / sáB . / 16H0 0

ver página 25.

eXPOsiÇões  
teMPORáRiAs
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Exposição
Ana Hatherly  
e o Barroco.  
Num Jardim  
Feito de Tinta

Exposição
Do Outro Lado  
do Espelho

26 DE OUTUbRO DE 2017 A 5 DE FEVERE IRO DE 2018

Galeria Principal –  
Edifício Sede

Esta exposição-ensaio 
debruça-se apenas sobre um 
assunto: Ana Hatherly e o 
Barroco. No entanto, não nos 
centramos somente na influên- 
cia que o Barroco exerceu 
nas obras da artista, mas 
também na forma como a 
investigação e a experimenta-
ção de Ana Hatherly revalori-
zaram esse denegrido período 
histórico, modificando a 
nossa conceção do passado. 
Afinal, a tradição é um terri-
tório inexplorado de aventura 
e de contínuo espanto!
Juntando objetos, obras  
e documentos de períodos 
históricos distintos, que Ana 
Hatherly analisou ou referiu 
nos seus ensaios, organiza-
mos um percurso expositivo 
a partir de categorias essen-
ciais do Barroco:  

o Labirinto, o Lúdico, a Morte, 
a Alegoria, o Diálogo oblíquo 
entre pintura e poesia e a 
Metalinguagem da obra de 
arte que se reflete a si mesma.
São muitas as portas de 
entrada neste labirinto, pois 
também foram variadas 
as declinações da obra de 
Ana Hatherly: no ensaio e 
na investigação académica, 
na poesia e na prosa, nos 
desenhos, nas recolagens, 
nas performances, nos filmes, 
nos programas televisivos… 
Um labirinto onde tudo gira 
à volta da escrita, como a 
própria afirmou. Esse jardim 
feito de tinta, onde a artista 
reinventa o mundo cami-
nhando por entre signos, é o 
lugar enigmático do jogo –  
e desta exposição como jogo.

Curadoria: Paulo Pires do vale

Do Outro Lado do Espelho, 
título que remete intencio-
nalmente para o mundo de 
Alice Liddell, a heroína de 
Lewis Carroll (1832-1898), 
é uma exposição temática, 
que tem o espelho como foco 
principal e que pretende 
demonstrar a sua presença 
polissémica na iconografia 
da arte europeia, sobretudo 
na pintura, mas também em 
obras com outros suportes, 
como a escultura, a arte do 
livro, a fotografia e o cinema.
Os espelhos são objetos muito 
interessantes pela sua capa-
cidade de nos transportarem 
para outras dimensões, con-
duzindo-nos por vezes para 
horizontes de espiritualidade, 
de ilusão ou até de pesadelo. 
Os artistas recorrem aos 
espelhos com diferentes 

propósitos. Ora para revelar, 
ora para disfarçar aspetos 
das cenas que representam, 
já que eles oferecem infinitas 
possibilidades visuais, 
incluindo a mais óbvia:  
o reflexo fiel da realidade.
Mas embora a primeira fina-
lidade do espelho seja efetiva-
mente a representação fiel das 
aparências, refletindo uma 
visão coerente do mundo, 
nem sempre os artistas o uti-
lizaram com esse propósito, 
preferindo favorecer a ambi-
guidade e a fragmentação 
– de acordo com os efeitos 
pretendidos, que muitas vezes 
são de ordem filosófica –, em 
detrimento da representação 
mimética da realidade. 
Constituída por 69 obras, 
número-espelho, a exposição 
está dividida em cinco núcleos 

13 DE OUTUbRO DE 2017 A 15 DE JANEIRO DE 2018

Coleção do Fundador e 
Galeria do Piso Inferior

VISITAS ORIENTADAS

À conversa  
com o curador
14 Out / sáB . / 16H0 0

13 de z / QuA . / 15H0 0 

ver página 23.

VIS ITA ESPEC IAL

Cruzamento  
entre as exposições  
Ana Hatherly  
e o Barroco.  
Num Jardim  
Feito de Tinta  
e Ana Hatherly.  
Território 
Anagramático
2 de z / sáB . / 15H0 0

ver página 24.

VIS ITAS ORIENTADAS

21 Out; 11 nOv;  

9 de z / sáB . / 15H0 0

ver página 28.

VIS ITA DESENHADA

As voltas do 
teu nome – um 
calculador de 
improbabilidades
3 de z / dOM . / 15H0 0

ver página 27.

AUL A AbERTA

Qual a relação 
possível de um 
artista com uma 
época passada  
ou já «histórica»?
25 nOv / sáB . / 14H30 

ver página 35.

temáticos, precedidos por três 
figuras introdutórias: uma 
escultura, que funciona como 
convite à visita; uma pintura, 
que introduz o tema da 
mostra; e um espelho-objeto, 
que proporciona ao visitante 
uma oportunidade para se 
questionar: «Quem sou eu?»

Curadoria: Maria Rosa Figueiredo, 
com a colaboração de leonor nazaré

VIS ITAS ORIENTADAS

À conversa com  
as curadoras  
e os convidados 
28 Out / sáB . / 16H0 0

15 nOv / QuA . / 15H0 0

11 nOv / sáB . / 16H0 0 

3 de z / dOM . / 16H0 0

ver página 24.

Conversas em 
espelho – a exposição 
vista pelos artistas
18 nOv / sáB . / 15H0 0 

16 de z / sáB . / 15H0 0 

ver página 24.

VIS ITAS ORIENTADAS

4 nOv; 25 nOv / sáB . / 15H0 0

ver página 28.

C ICLO DE PALESTR AS

Alison Smith
28 Out / sáB . / 17H30

AuditÓR iO 3 – ed iF ÍC iO sede

entR AdA l ivRe

Lead curator na Tate e 
cocuradora da exposição 
Reflections: Van Eyck and  
the Pre-Raphaelites, patente 
na National Gallery de  
2 de outubro de 2017  
a 2 de abril de 2018. 

Mais informações em gulbenkian.pt.
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Todos somos um mundo!  
Somos resultado do que 
vivemos, de quem conhecemos, 
dos lugares por onde passamos. 
Quando nos olhamos ao 
espelho, o reflexo que ele nos 
devolve é apenas uma parte 
daquilo que vemos por fora. 
Por trás daquele olhar há 
um mundo de descobertas 
sobre nós e os outros, sobre a 
igualdade e a diversidade, sobre 
a familiaridade e o desconhe-
cido. Cada «outro» com que nos 
cruzamos partilha connosco 
uma parte deste mundo – afi-
nidades, sonhos, experiências 
parecidas e diferentes. Por 
isso, somos todos parte de 
uma mesma grande vivência, e 
somos espelhos uns dos outros.
Quando nos cruzamos,  
conseguiremos sentir que 
parte desse olhar é comum?
Neste dia, dedicamo-nos à 

descoberta das identidades e 
da diversidade a partir de um 
conjunto de atividades para 
todas as faixas etárias. Há 
tantas formas de dizermos 
quem somos!

VIS ITA ORIENTADA

Mulheres em 
flagrante CriAÇÃO!
3 de z / dOM . / 11H0 0

COleÇÃO MOdeRnA

MÍn. 10 – M á X . 25 / 2€

ver página 25.

VIS ITA ORIENTADA

Nos espelhos da arte
3 de z / dOM . / 16H0 0

e XPOs iÇÃO DO OUTRO  

L ADO DO ESPELHO

GAleR iA PR inC iPAl –  

ed iF ÍC iO sede

MÍn. 10 – M á X . 25 / 2€

ver página 25.

Dia especial
Todos somos 
outros

3 DE DEzEMbRO DE 2017

Em outubro, a Biblioteca 
de Arte participa no projeto 
LivrObjecto – Anatomia e 
Arquitectura, que pretende 
abordar o «objecto livro, 
criado ou alterado pela 
visão ampliada de artistas 
plásticos e outros criativos», 
de acordo com a sua autora, 

Inês Correia – conservadora/
restauradora de documentos 
gráficos e investigadora  
na área do livro manuscrito. 
Com esta participação,  
a Biblioteca de Arte terá  
a oportunidade de mostrar  
e divulgar a sua coleção  
de livros de artista.

VIS ITA DESENHADA

As voltas do teu 
nome – um calculador 
de improbabilidades
3 de z / dOM . / 15H0 0

e XPOs iÇÃO ANA HATHERLY  

E O BARROCO. NUM JARDIM 

FE ITO DE T INTA 

GAleR iA dO P isO inFeR iOR – 

COleÇÃO dO FundAdOR

MÍn. 10 – M á X . 25 / 2€

ver página 27.

VIS ITA DESENHADA

Retratómatos: 
exercícios  
de tradução
11H0 0 Às 13H0 0;  

14H30 Às 16H30 

ed iF ÍC iO sede

+ 12 AnOs

lOtAÇÃO 15 PessOAs  

POR HOR A ( teMPO MÉdiO  

dO RetR AtO 20 M in)*

Máquinas de fazer retratos 
com desenhadores dentro! 
Só é preciso sentar-se, 
olhar-se ao espelho, descre-
ver-se e esperar que o dese-
nhador faça o retrato.
Poderemos confiar no que 
dizemos sobre nós próprios? 
Será fácil descrever o 
que vemos no espelho? 
Reconhecemo-nos nos traços 
feitos por outro? Quem sou 
eu? Quem é este outro que 
me olha? Quem vê? Quem 
escuta? Quem traduz?  
Todos somos outros!

desenhadores convidados:  
Marc Parchow, Mário linhares, Miguel 
Horta, Ricardo Mendes,  
Rui Horta Pereira

* Por ordem de chegada.

Para ver a programação para crianças 
e famílias, consultar gulbenkian.pt.

Projeto
LivrObjecto – 
Anatomia e 
Arquitectura

biblioteca de Arte

PROGR A MA

Abertura, com uma pequena 
exposição de livros de artista 
na Sala de Leitura, onde 
estes ficarão em livre acesso 
durante todo o mês.
Realização de uma conversa 
à volta do tema «Livros e 
leituras», que contará com 
a participação da Biblioteca 
de Arte, de colecionadores 
de livros de artista, de um 
curador e de uma livreira 
especializada em publicações 
e livros de artista (nomes  
a anunciar).

3 Out / teR . 

17H0 0 Às 19H0 0

átR iO dA B iB l iOteCA de ARte

entR AdA l ivRe, seM 

M ARCAÇÃO (suje itA AOs 

luGARes d isPOnÍve is )

+ 16 AnOs

As sessões de visita 
realizam-se na Biblioteca 
de Arte, onde será possível 
experimentar a leitura 
acompanhada de livros de 
artista representados na 
coleção de livros de artista da 
Biblioteca de Arte (nomes a 
anunciar), na presença e sob 
a orientação dos seus autores.

11, 18, 25 Out / QuA .

16H45 Às 18H30

B iBl iOteCA de ARte

M á X . 12 / entR AdA l ivRe, 

suje itA A M ARCAÇÃO: ARtl iB@

GulBenK iAn.P t

+ 16 AnOs
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«Em arte  
a realidade 

verdadeiramente 
possível é a que 
nós inventamos.»

ANA HATHERLy
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À CONVERSA COM  

OS CUR ADORES  

E OS CONVIDADOS…

Estas visitas promovem um 
contacto direto com os res-
ponsáveis pelas exposições em 
cartaz, oferecendo a oportu-
nidade de, a partir das suas 
próprias palavras, conhecer 
mais a fundo as opções cura-
toriais, os fios condutores, as 
obras e os artistas seleciona-
dos. Alguns destes encontros 
contam com a presença de 
artistas ou outros convidados 
especiais, contribuindo para 
conversas mais alargadas  
e leituras mais abrangentes  
e aprofundadas.

Ana Hatherly  
e o Barroco. 
Num Jardim 
Feito de Tinta 
14 Out / sáB . / 16H0 0

13 de z / QuA . / 15H0 0

COleÇÃO dO FundAdOR e 

GAleR iA dO P isO inFeR iOR

MÍn. 10 – M á X . 25 / 4€

Esta exposição-ensaio 
apresenta muitas formas de 
abordar o tema Ana Hatherly 
e o Barroco. São muitas 
as portas de entrada neste 
labirinto, pois também foram 
variadas as declinações da 
obra de Ana Hatherly: no 
ensaio e na investigação 
académica, na poesia e na 
prosa, nos desenhos, nas 
recolagens, nas performances, 
nos filmes, nos programas 
televisivos... Um labirinto 
onde tudo gira à volta da 
escrita, como a própria 
afirmou. 
É justamente através desse 
jardim feito de tinta, onde 
a artista reinventa o mundo 
caminhando por entre 
signos, esse jardim que é o 
lugar enigmático do jogo – e 
desta exposição como jogo –, 
que o curador Paulo Pires  
do Vale nos irá conduzir 
nesta visita.

Orientação: Paulo Pires do vale

nota: na quarta-feira, dia 13 de 
dezembro, a visita é gratuita. Requer 
levantamento de bilhete, sujeito  
à lotação disponível.

Marie José 
Burki. Às Vezes 
Sombra,  
Às Vezes Luz
18 Out / QuA . / 15H0 0

esPAÇO PROjetO –  

COleÇÃO MOdeRnA

MÍn. 10 – M á X . 25 / GR Atu itO

Numa conversa com Leonor 
Nazaré ficaremos a conhecer 
as opções artísticas e as moti-
vações curatoriais que deram 
origem à presente exposição. 
Às Vezes Sombra, Às Vezes 
Luz é a primeira exposição 
individual de Marie José 
Burki em Portugal, fruto 
da adaptação de um projeto 
realizado para o Kunsthaus 
Pasquart de Biel, na Suíça, 
durante o ano de 2017. Marie 
José Burki trabalha sobretudo 
em suporte fílmico, mas 
também recorre à fotografia, 
à serigrafia e a objetos em 
instalações que valoriza 
do ponto de vista formal e 
espacial, geométrico, sonoro 
e linguístico. Em estruturas 
narrativas simples ou a partir 
da captação de momentos 
expressivos singulares, as 
personagens de que se acerca 
são figuras anónimas e 
banais, por vezes inspiradas 
em textos literários, que pro-
tagonizam uma suspensão 
no tempo e no espaço, um 
momento da sensibilidade, 
do devaneio, do quotidiano, 
da pose ou da surpresa.

Orientação: leonor nazaré

nota: Requer levantamento de bilhete, 
sujeito à lotação disponível.

visitAs  
ORientAdAs
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Do Outro Lado 
do Espelho
28 Out / sáB . / 16H0 0

15 nOv / QuA . / 15H0 0

GAleR iA PR inC iPAl –  

ed iF ÍC iO sede

MÍn. 10 – M á X . 25 / 6€

Nesta visita estaremos à 
conversa com a curadora 
Maria Rosa Figueiredo, que 
nos fala na primeira pessoa: 
«Objetos ambivalentes e 
equívocos, os espelhos desde 
sempre me atraíram. Incapaz 
de os ignorar, fui com eles 
mantendo uma relação de 
ódio-amor ao longo tempo 
e ao sabor dos estados de 
alma, que se foi pacificando 
com o rolar dos anos e com a 
ação que o tempo exerceu na 
minha atitude perante a vida. 
O caminho percorrido, da 
rejeição à aceitação da minha 
própria imagem refletida 
no espelho, como um duplo 
exterior e imutável, passou 
também pelas imagens defor-
mantes dos espelhos da antiga 
Feira Popular, no Parque de 
Santa Gertrudes, onde eu ia 
uma vez por ano, no final de 
junho, como recompensa pela 
passagem de ano escolar.
Já adulta, e desde que iniciei, 
em 1968, a minha carreira 
profissional no mundo dos 
museus, sempre a trabalhar 
no universo da arte europeia, 
fui-me apercebendo da 
riqueza temática e polissé-
mica do espelho, sobretudo 
na pintura, desde o século xv  
até à atualidade. E, quase 
sem dar por isso, nas minhas 
viagens e visitas a museus 

estrangeiros, fui recolhendo 
e colecionando imagens de 
obras com representações 
de espelhos, ora ocultando, 
ora revelando uma presença 
humana, que constituía 
o motivo da obra. Essas 
imagens foram, idealmente 
e a pouco e pouco, organi-
zadas por mim como um 
possível projeto de exposição 
– exposição essa que agora se 
tornou realidade.»

Orientação: Maria Rosa Figueiredo

nota: na quarta-feira, dia 15 de 
novembro, a visita é gratuita. Requer 
levantamento de bilhete, sujeito à 
lotação disponível.

Espelhos, 
pintura e 
alegoria
11 nOv / sáB . / 16H0 0

e XPOs iÇÃO DO OUTRO  

L ADO DO ESPELHO

GAleR iA PR inC iPAl –  

ed iF ÍC iO sede

MÍn. 10 – M á X . 25 / 6€

Objeto misterioso e inquie-
tante, simples e complexo, 
espelho do visível e do 
invisível, de descobertas e de 
interrogações, instrumento 
científico e atributo alegórico, 
o espelho fascinou os pintores. 
Nesta visita, orientada por 
Ana Paula Correia, uma 
das autoras do catálogo da 
exposição, vamos, como Alice, 
passar para o outro lado do 
espelho, num percurso que 
nos levará à descoberta deste 
elemento na pintura entre  
o século xiii e o século xx.

Orientação: Ana Paula Correia

Conversas  
em espelho –  
a exposição 
vista pelos 
artistas
18 nOv / sáB . / 15H0 0 –  

PAulO Mendes

16 de z / sáB . / 15H0 0 –  

Ru i sAnCHes

e XPOs iÇÃO DO OUTRO  

L ADO DO ESPELHO

GAleR iA PR inC iPAl –  

ed iF ÍC iO sede

MÍn. 10 – M á X . 25 / 6€

Neste ciclo de visitas, convi-
dámos três artistas presentes 
na exposição a proporem 
um percurso e uma conversa 
na galeria a partir de uma 
seleção das obras expostas. 
Três conversas e três visões 
diferentes de artistas sobre 
artistas, num espelho de 
relações curiosas.

A terceira visita, orientada por Cecília 
Costa, decorrerá no dia 27 de janeiro 
de 2018. Para mais informações 
consultar gulbenkian.pt.

Cruzamento 
entre as 
exposições  
Ana Hatherly  
e o Barroco. 
Num Jardim 
Feito de Tinta  
e Ana Hatherly. 
Território 
Anagramático
2 de z / sáB . / 15H0 0

duR AÇÃO 2H

COleÇÃO dO FundAdOR e 

GAleR iA dO P isO inFeR iOR

MÍn. 10 – M á X . 30 / 6€

Por iniciativa do Museu 
Calouste Gulbenkian e da 
Fundação Carmona e Costa, 
esta visita constitui uma 
excelente oportunidade de 
conhecer e cruzar duas expo-
sições diferentes dedicadas 
a Ana Hatherly. Pela mão 
dos curadores Paulo Pires 
do Vale (Museu Calouste 
Gulbenkian) e João Silvério 
(Fundação Carmona e 
Costa), a visita será feita a 
duas vozes e percorrerá os 
dois espaços. A ligação entre 
exposições será feita num 
autocarro fretado para o 
efeito.

Orientação: joão silvério,  
Paulo Pires do vale

O transporte entre exposições  
está incluído no bilhete.

Mulheres  
em flagrante 
CriAÇÃO!
3 de z / dOM . / 11H0 0

COleÇÃO MOdeRnA

MÍn. 10 – M á X . 25 / 2€

No século xx, assistiu-se em 
Portugal a uma notória parti-
cipação das mulheres na vida 
artística, o que contribuiu 
para o alargamento do debate 
que se gerou em torno das 
questões plásticas e culturais. 
As mulheres estiveram 
presentes em todas as áreas, 
e o século cresceu com elas 
e com as suas propostas, que 
abriram caminhos diversos, 
problematizadores das 
condições do seu tempo, do 
seu género e da sua identi-
dade. Numa visita a duas 

vozes, explora-se esta dupla 
identidade da artista-mulher, 
tomando-se a obra de dife-
rentes artistas representadas 
na Coleção Moderna como 
matéria-prima para uma 
reflexão questionadora.

Orientação: emília Ferreira,  
Rita Fabiana

visita integrada na programação 
«todos somos outros». ver página 17.

Nos espelhos 
da arte
3 de z / dOM . / 16H0 0

e XPOs iÇÃO DO OUTRO  

L ADO DO ESPELHO

GAleR iA PR inC iPAl –  

ed iF ÍC iO sede

MÍn. 10 – M á X . 25 / 2€

Os conceitos «reflexão» e 
«profundidade» remetem 
para uma semântica material 
quando significam, res-
petivamente, espelhamento 
e fundura, e para uma 
semântica imaterial quando 
o primeiro traduz a ideia 
de pensamento e o segundo 
de densidade ou riqueza. 
Partindo desta ambivalência, 
vamos questionar as obras da 
exposição, num percurso que 
cruza o mundo das imagens 
com o das pessoas que as 
acolhem, perseguindo a 
resposta a estas perguntas:  
A arte reflete (espelha/pensa) 
a vida? E refletir-nos-á a nós?

Orientação: leonor nazaré

visita integrada na programação 
«todos somos outros». ver página 17.

Mariana 
Silva. O Olho 
Zoomórfico
16 de z / sáB . / 16H0 0

esPAÇO PROjetO –  

COleÇÃO MOdeRnA

MÍn. 10 – M á X . 25 / 2€

O trabalho artístico de 
Mariana Silva é marcado 
por uma forte componente 
conceptual, que reflete a sua 
preocupação com questões 
culturais, museológicas e 
sociológicas em geral. Este 
projeto expositivo concentra-
-se na instalação de um 
trabalho em filme, dedicado 
à análise dos comportamen-
tos de massas – humanos 
e animais –, sobretudo 
do ponto de vista da sua 
movimentação, e questiona 
recursos e tecnologias na 
nossa forma de reconhecer 
esses sistemas coletivos. 
Nesta visita, a curadora e 
a artista desenvolvem uma 
conversa com o público sobre 
o projeto da exposição.

Orientação: leonor nazaré,  
Mariana silva



26 v is i tAs OR ientAdAs v is i tAs OR ientAdAs 27

DOMINGOS NO MUSEU –  

À DESCObERTA DAS 

COLEÇÕES

dOM .

60 A 90 M in

Museu CAlOuste GulBenK iAn

MÍn. 10 – M á X . 25 

Aos domingos de manhã, 
dedicamos a nossa atenção 
às coleções permanen-
tes. Propondo diferentes 
percursos sob a forma  
de diálogo participado,  
a programação das visitas 
é uma oportunidade de 
acompanhar e conhecer  
as coleções do Fundador  
e Moderna em abordagens 
gerais ou temáticas. 
Constituindo uma proposta 
variada e abrangente, estas 
visitas são um convite 
a conhecer a produção 
e as práticas artísticas 
de diferentes épocas, os 
artistas representados, 
grandes questões, e alguns 
temas interessantes da 
contemporaneidade, 
dirigindo-se a todos aqueles 
que nutrem curiosidade e 
interesse por estas temáticas, 
independentemente do seu 
nível de conhecimento  
sobre arte.

Isto é arte?!… 
Isto é arte! 
Questões em 
torno da arte 
contemporânea
15 Out / 11H0 0

COleÇÃO MOdeRnA

6€

A propósito da recente 
campanha do Museu 
Calouste Gulbenkian «What 
is art?», promovemos um 
percurso que revisita algumas 
das grandes questões da arte 
moderna e contemporâ-
nea, numa visita à Coleção 
Moderna e aos seus renovados 
núcleos temáticos.

Orientação: Hugo Barata

Migrações e 
cruzamentos 
– uma coleção 
através das 
culturas e dos 
tempos
12 nOv / 11H0 0 

COleÇÃO dO FundAdOR

6€

Do Oriente ao Ocidente,  
da Antiguidade ao século xx,  
a coleção de Calouste 
Gulbenkian permite um 
percurso por diferentes 
culturas, tempos, espaços, 
filosofias e cosmogonias. Esta 
visita salienta o cruzamento 
de tempos e culturas, dando 
a conhecer ideias, artistas, 
estéticas, estilos e movi-
mentos artísticos dos mais 
diversos horizontes.

Orientação: susana Guerreiro

Sete obras 
imperdíveis!
17 de z / 11H0 0

COleÇÃO dO FundAdOR

6€

Numa coleção que engloba 
cerca de cinco mil anos de 
história, torna-se difícil 
escolher alguns objetos  
para ver numa única visita, 
porque todos têm o seu 
encanto, segredos por revelar, 
origens curiosas, pequenas 
histórias aliciantes... Ainda 
assim, aceitámos o desafio 
de selecionar as sete obras 
que nos parecem verdadei-
ramente imperdíveis. Os 
critérios foram variados: o 
gosto pessoal do coleciona-
dor, os grandes artistas da 
arte europeia, as diferentes 
origens, as viagens de objetos 
que nos levam para paragens 
distantes... a proximidade 
da época natalícia! Venha 
conhecê-las!

Orientação: Filipa santos

VIS ITAS PAR A DESENHAR – 

UMA OUTR A FORMA DE VER

Desenhar é também uma 
forma de ver. Apontar,  
escrevinhar, esboçar, usar o 
traço como forma de registo, 
como reforço da experiên- 
cia e da memória, como 
instrumento de observação 
atenta e de reflexão. É nestas 
ideias que assenta o ciclo de 
visitas desenhadas do Museu 
Calouste Gulbenkian. 
Visitas orientadas por 
artistas plásticos, pensadas 
para explorar o potencial 
da prática do registo e do 
desenho como experiên-
cia de visitar um museu 
e conhecer as suas obras. 
Visitas que propõem exercí-
cios ao alcance de todos: os 
que têm prática de desenho e 
os que não têm, os que tudo 
rabiscam e os que delineiam 
com calma, os que levam 
os seus cadernos gráficos 
para todo o lado e os que 
nunca tiveram nenhum mas 
gostavam de experimentar.

As voltas do  
teu nome –  
um calculador 
de improba- 
bilidades
3 de z / dOM . / 15H0 0

e XPOs iÇÃO ANA HATHERLY  

E O BARROCO. NUM JARDIM 

FE ITO DE T INTA

GAleR iA dO P isO inFeR iOR – 

COleÇÃO dO FundAdOR

MÍn. 10 – M á X . 25 / 2€

Ana Hatherly parte das 
iniciais do seu nome para 
desenhar uma escrita que 
se vai adensando ao longo 
das páginas do livro Escrita 
Natural. Tão ao jeito da 
artista, esta obra desenvolve-
-se em torno da ambiguidade 
entre a escrita e o desenho, 
uma reflexão do gesto da mão 
durante o ato de escrever. 
Nesta visita desenhada, 
andaremos à volta da escrita –  
da escrita do nosso nome, do 
desenho da nossa assinatura. 
Experimentar o nosso nome 
tornado labirinto, o nosso 
nome como um jogo entre 
o visível e o legível. Assinar 
também é desenhar!

Orientação: Ana joão Romana

visita integrada na programação 
«todos somos outros». ver página 17. 

DUAS ObR AS  

EM DIÁLOGO

QuA . / 13H30

duR AÇÃO 45 M in

MÍn. 10 – M á X . 30 / 2€

18 Out

COleÇÃO MOdeRnA

15 nOv 

COleÇÃO dO FundAdOR

13 de z

e XPOs iÇÃO DO OUTRO  

L ADO DO ESPELHO

GAleR iA PR inC iPAl –  

ed iF ÍC iO sede

«Eu não sou eu,  
nem sou o outro, /  
Sou qualquer coisa  
de intermédio»

Os versos de Mário de 
Sá-Carneiro inspiram-nos 
na escolha dos diálogos a 
estabelecer nas visitas à hora 
de almoço entre outubro 
e dezembro. Versos que 
nos levam a refletir sobre 
questões de identidade, 
noções de «si» e do «outro» 
presentes em tantas obras 
das coleções permanentes e 
da exposição Do Outro Lado 
do Espelho. De cada vez esco-
lheremos duas obras para 
conversar: um par por vezes 
improvável, por vezes expec-
tável, por vezes idêntico, por 
vezes oposto e inquieto, mas 
sempre um bom motivo para 
dialogar.

Conceção e orientação:  
diana Pereira
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VIS ITAS ÀS EXPOSIÇÕES 

TEMPOR ÁRIAS

Ana Hatherly  
e o Barroco. 
Num Jardim 
Feito de Tinta 
21 Out; 11 nOv;  

9 de z / sáB . / 15H0 0

COleÇÃO dO FundAdOR e 

GAleR iA dO P isO inFeR iOR

MÍn. 10 – M á X . 25 / 4€

Esta exposição-ensaio 
debruça-se apenas sobre um 
assunto: Ana Hatherly e o 
Barroco. No entanto, não nos 
centramos somente na influên- 
cia que o Barroco exerceu 
sobre as obras da artista, mas 
também na forma como a 
investigação e a experimenta-
ção de Ana Hatherly revalori-
zaram esse denegrido período 
histórico e modificaram a 
nossa conceção do passado. 
Afinal, a tradição é um terri-
tório inexplorado de aventura 
e de contínuo espanto!

Orientação: Ana joão Romana

Do Outro Lado 
do Espelho
4, 25 nOv / sáB . / 15H0 0

GAleR iA PR inC iPAl –  

ed iF ÍC iO sede

MÍn. 10 – M á X . 25 / 6€

Os artistas recorrem aos 
espelhos com diferentes pro-
pósitos. Ora para revelar, ora 
para disfarçar aspetos das 
cenas que representam, já 
que eles oferecem infinitas 
possibilidades visuais, 
incluindo a mais óbvia:  
o reflexo fiel da realidade. 
Mas embora a primeira 
finalidade do espelho seja 
efetivamente a representação 
fiel das aparências, refle-
tindo uma visão coerente 
do mundo, nem sempre os 
artistas o utilizaram com 
esse propósito, preferindo 
favorecer a ambiguidade e 
a fragmentação – de acordo 
com os efeitos pretendi-
dos, que muitas vezes são 
de ordem filosófica –, em 
detrimento da representação 
mimética da realidade. 
Constituída por 69 obras, 
número-espelho, a exposição 
está dividida em cinco 
núcleos temáticos, precedidos 
por três figuras introdutórias: 
uma escultura, que funciona 
como convite à visita; uma 
pintura, que introduz o tema 
da mostra; e um espelho-
-objeto, que proporciona ao 
visitante uma oportunidade 
para se questionar: «Quem 
sou eu?»

Orientação: Margarida Carmona 
Rodrigues

VIS ITAS DISPONÍVEIS  

POR MARCAÇÃO

biblioteca  
de Arte
60 M in

B iBl iOteCA de ARte

M á X . 15 / GR Atu itO

Visitas para estudantes 
(ensino profissional artístico 
e superior), professores, 
investigadores e profissionais 
que necessitem de infor-
mação especializada nas 
áreas da História da Arte, 
da Arquitetura, das Artes 
Visuais e do Design. Cada 
visita será preparada de 
acordo com o perfil do grupo 
e com os requisitos solici-
tados. Far-se-á uma breve 
contextualização histórica da 
Biblioteca de Arte, em que 
se explica a constituição do 
seu fundo documental e a 
especificidade e valor patri-
monial das suas coleções 
especiais. Estas visitas têm 
vários objetivos: aperfeiçoar 
os conhecimentos sobre os 
diversos recursos informa-
tivos disponibilizados pela 
Biblioteca de Arte, com 
destaque para o catálogo; 
alargar o conhecimento 
em metodologias de recu-
peração da informação em 
geral; divulgar caracterís-
ticas especiais de algumas 
coleções.

Conceção e orientação: equipa  
da Biblioteca de Arte

Requer marcação prévia para  
o e-mail artlib@gulbenkian.pt.

Edifício 
Gulbenkian
90 M in

MÍn. 8 – M á X . 25

16€ POR PessOA

A Sede, o Museu e o Jardim 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian são uma obra 
de referência no panorama 
da arquitetura em Portugal. 
A inovação que o projeto 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian representou 
no panorama arquitetónico 
e paisagístico português 
dos anos 60, em termos 
de conceção e construção, 
aliada à manutenção do nível 
de excelência ao longo dos 
anos, foi determinante para 
que este conjunto fosse clas-
sificado como Monumento 
Nacional. Com sessenta 
anos, esta obra paradigmá-
tica do movimento moderno 
espelha ainda a personali-
dade do fundador, o génio da 
vasta equipa que a concebeu 
e um momento único na 
história da arquitetura e 
cultura portuguesas.

Conceção e orientação:  
equipa educativa do jardim

Jardim 
Gulbenkian
90 M in

MÍn. 8 – M á X . 25

16€ POR PessOA

«Na idealização deste jardim, 
procurou-se que a forma dos 
bosques e clareiras, a presença 
da água, o contraste da luz 
e da sombra respondessem ao 
apelo de uma cultura mediter-
rânica e à essência das nossas 
paisagens.»
gonçalo ribeiro telles

Esta visita explora o Jardim 
Gulbenkian e o seu projeto, 
revela a relação simbiótica do 
Jardim com os edifícios da 
Fundação e o modo como se 
concretiza esta obra-prima 
da arquitetura portuguesa. 

Conceção e orientação:  
equipa educativa do jardim

visita sujeita às condições 
atmosféricas.

Museu Calouste 
Gulbenkian 
60 A 90 M in 

COleÇÃO dO FundAdOR / 

COleÇÃO MOdeRnA 

MÍn. 8 – M á X . 25

16€ POR PessOA

O Museu Calouste 
Gulbenkian engloba duas 
coleções distintas: a Coleção 
do Fundador, reunida por 
Calouste Gulbenkian em 
vida, e que apresenta peças 
de diferentes épocas, desde  
o Antigo Egito ao século xix, 
englobando cerâmica, mobi-
liário, pintura e escultura;  
e a Coleção Moderna, que 
reúne obras de diferentes 
tipologias – desenho, pintura, 
fotografia, instalação e vídeo –  
dos séculos xx e xxi, maio-
ritariamente portuguesas, 
mas com importantes núcleos 
internacionais.

Conceção e orientação: equipa 
educativa do Museu Calouste 
Gulbenkian

É possível realizar visita a ambas  
as coleções ou apenas a uma. 

Requer marcação pelo telefone 
217 823 700 ou pelo e-mail 
descobrirmarcacoes@gulbenkian.pt. 
Aconselhamos marcação com duas 
semanas de antecedência.
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Sergei Rachmaninov –  
Concerto para Piano  
e Orquestra nº- 2,  
em Dó menor, op. 18

Ottorino Respighi – 
Fontane di Roma;  
Pini di Roma
20 Out / se X . / 20H0 0

21 Out / sáB . / 18H0 0

Igor Stravinsky – 
Canção fúnebre, op. 5

Edvard Grieg – 
Concerto para Piano  
e Orquestra, em  
Lá menor, op. 16

Nikolai Rimsky- 
-Korsakov – 
Shéhérazade, op. 35
26 Out / Qui . / 20H0 0

Georg Friedrich  
Händel – Funeral 
Anthem for Queen 
Caroline, HWV 264

Johann Sebastian 
bach – Concerto 
brandeburguês nº- 3, 
em Sol maior, bWV 
1048 (versão bach / 
Koopman); Magnificat 
em Ré maior, bWV 243
9 nOv / Qui . / 20H0 0

Claude Debussy – 
Noturnos

Matthias Pintscher – 
Mar’eh, para violino  
e orquestra

Igor Stravinsky –  
O Pássaro de Fogo 
(versão integral  
do bailado)
16 nOv / Qui . / 20H0 0

Wolfgang Amadeus 
Mozart – Concerto 
para Oboé e 
Orquestra,  
em Dó maior, K. 314

Franz Liszt –  
Les Préludes, S. 97

Wolfgang Amadeus 
Mozart – Temas das 
óperas Don Giovanni  
e A Flauta Mágica

Franz Schubert – 
Sinfonia nº- 4,  
em Dó menor,  
D. 417, Trágica
24 nOv / se X . / 20H0 0

Johann Sebastian  
bach – Oratória  
de Natal, bWV 248 
(Cantatas I, II, V, VI)
15 de z / se X . / 20H0 0

16 de z / sáB . / 18H0 0

CONCERTOS PROMENADE

Concertos 
Promenade
1 Out; 5 nOv; 3 de z / dOM .

16H0 0

duR AÇÃO 60 M in

COleÇÃO dO FundAdOR

entR AdA l ivRe

O termo «promenade» (do 
francês se promener, que 
significa passear) começou 
a ser usado no século xix, 
em Londres, para apelidar 
os concertos realizados nos 
jardins, durante os quais 
o público podia passear 
enquanto apreciava música 
ao vivo.
Em janeiro de 2016, o Museu 
Calouste Gulbenkian adotou 
este conceito, transferindo 
os usuais concertos de 
domingo, anteriormente rea-
lizados nos átrios do Museu 
e da Biblioteca de Arte, 
para as galerias da Coleção 
do Fundador, permitindo 
que o público usufrua de 
música ao vivo durante a sua 
visita. Assim, encorajamos o 
visitante a circular livremente 
durante os concertos, reser-
vando os lugares sentados 
para as pessoas com mobili-
dade reduzida. 
Os «Concertos Promenade» 
realizam-se no primeiro 
domingo de cada mês.

CONCERTO DE DOMINGO

Pedro e o Lobo –  
O Carnaval  
dos Animais
Sergei Prokofiev – 
Pedro e o Lobo, op. 67

Camille Saint-Saëns –  
O Carnaval dos 
Animais
3 de z / dOM . / 12H0 0; 17H0 0

GR Ande AuditÓR iO –  

ed iF ÍC iO sede

+ 6 AnOs

PAsse FA Mil iAR 20 €  

(2 AdultOs e uM A CR iAnÇA 

AtÉ AOs 12 AnOs)

CR iAnÇA Ad iC iOnAl 2,5€

ORQuestR A GulBenK iAn

M AestRO: j e An-M ARC BuRF in

P iAnO: AntÓniO ROsAdO 

P iAnO: euR iCO ROsAdO 

nARR AdOR A AnunCiAR

Foi em 1936 que Sergei 
Prokofiev escreveu a música 
e o texto para Pedro e o Lobo, 
designando a obra como 
um «conto musical para 
crianças». Além das suas qua-
lidades musicais e narrativas, 
a obra fornece aos jovens um 
meio atraente de aproxima-
ção musical aos instrumentos 
da orquestra. A adesão do 
público foi imediata, desde 
a sua data de estreia, em 
Moscovo. Por seu lado, a 
obra O Carnaval dos Animais, 
apesar de composta em 1886, 
só seria estreada integral-
mente em 1922, por vontade 
expressa de Saint-Saëns, que, 
receando que o caráter lúdico 
da música pudesse desvir-
tuar a sua imagem pública e 
a perceção da sua seriedade 
artística, apenas autorizou 
antes da sua morte a estreia 
pública do andamento  
«O Cisne».

PRÉ-CONCERTOS

Guias de 
audição
FOYER  dA zOnA de 

COnGRessOs – ed iF ÍC iO sede

duR AÇÃO CeRCA de 30 M in

entR AdA l ivRe (suje itA À 

d isPOniB i l idAde de luGARes)

COMentAdORes A AnunCiAR

+ 16 AnOs

Os «Guias de audição» 
pretendem dar ao público 
uma informação complemen-
tar acerca dos repertórios a 
apresentar nos concertos da 
Orquestra Gulbenkian. Estas 
intervenções permitem uma 
ampliação do conhecimento 
sobre as obras e os composi-
tores, através de comentários 
e da audição de excertos 
musicais. Com início uma 
hora antes do concerto, e sem 
necessidade de levantamento 
de bilhete, as sessões têm 
lugar no Foyer da Zona de 
Congressos ou num auditório 
do Edifício Sede.

Eurico Carrapatoso – 
Salve Regina

James MacMillan –  
The Sun Danced

Henryk Górecki –  
Sinfonia nº- 3,  
op. 36, «Das 
lamentações»
15 Out / dOM . / 17H0 0
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OFiCinAs  
e CuRsOs

AUL A AbERTA

Qual a relação 
possível de  
um artista com 
uma época 
passada ou  
já «histórica»?
25 nOv / sáB .

14H30 Às 18H30

sAl A dO seRv iÇO eduCAt ivO – 

COleÇÃO dO FundAdOR

MÍn. 10 – M á X . 30 / GR Atu itO

Nesta aula aberta do 
seminário do mestrado de 
Estética do Departamento 
de Filosofia da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de 
Lisboa – que dá continuidade 
à parceria entre a Fundação 
Calouste Gulbenkian e a 
fcsh/unl, iniciada em abril 
de 2107 –, Paulo Pires do 
Vale (curador da exposição 
Ana Hatherly e o Barroco. 
Num Jardim Feito de Tinta) 
e Maria João Mayer Branco 
(professora do referido 

mestrado de Estética) 
propõem uma reflexão sobre 
a relação de Ana Hatherly 
com a época barroca, 
expressa tanto nas obras 
agora patentes ao público, 
quanto no intenso trabalho 
académico que ela desen-
volveu enquanto docente do 
Departamento de Literatura 
Portuguesa da fcsh/unl.
Partindo das noções de 
tempo, criação, tradição, luto 
e lúdico, o mote desta aula 
– destinada ao público em 
geral e dedicada à memória 
de Ana Hatherly – pode 
ser formulado através da 
seguinte pergunta: «Será  
o barroco trágico?»

Orientação: Maria joão Branco,  
Paulo Pires do vale

Requer levantamento de bilhete.
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Exposições  
de arte: 
arquivo, 
história e 
pesquisa /  
Art exhibitions: 
archive, history 
and research 
6 nOv / seG.

HOR áR iO A COnFiR M AR

AuditÓR iO 3 – ed iF ÍC iO sede

entR AdA l ivRe

Este encontro pretende 
ser um espaço de debate e 
reflexão acerca de temas rela-
cionados com a história das 
exposições: a sua importân-
cia e papel na consolidação e 
divulgação de discursos his-
toriográficos e de narrativas 
sobre a identidade artística e 
cultural, e a sua qualidade de 
elementos fundamentais na 
construção e consagração da 
carreira de artistas.

Museus e universidades 
desenvolvem atualmente 
diversos projetos de investi-
gação dedicados ao assunto. 
Um desses projetos está a 
decorrer em Portugal: a 
história das exposições de 
arte da Fundação Calouste 
Gulbenkian, resultante 
de uma parceria entre 
a Fundação Calouste 
Gulbenkian e o Instituto 
de História da Arte da 
Universidade Nova de 
Lisboa.

PAINEL DE OR ADORES 

CONVIDADOS

M AnHÃ

Reesa Greenberg  
(Concordia University, 
Montreal / National Gallery 
of Canada) – confirmada

Léa-Catherine Szacka  
(professora de Architectural 
Studies / Manchester 
Architecture Research  
Group (MARg),  
University of Manchester) 
– confirmada

Rémi Parcollet  
(Centre André Chastel /  
Catalogue Raisonné des 
Expositions du Centre 
Pompidou) – a aguardar 
confirmação

tARde

Alexandre Matos  
(Sistemas do Futuro) 
– confirmado

Isabel Falcão –  
Apresentação do projeto 
História das Exposições de 
Arte da Fundação Calouste 
Gulbenkian – Catálogo  
Digital – confirmada

COnFeRÊnCiAs
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VIS ITAS, CONCERTOS  

E CURSOS

Os bilhetes podem ser 
comprados pelo telefone 
217 823 700, pela Internet 
ou diretamente na bilhe-
teira da Fundação Calouste 
Gulbenkian, e não requerem 
marcação prévia, exceto  
nos casos assinalados.

bILHETES

Para compras feitas na 
Internet, é fundamental  
o preenchimento do e-mail  
e do número de telefone,  
para facilitar o contacto  
em caso de necessidade. 

Consultar os preços junto de 
cada atividade. As atividades 
gratuitas requerem levan-
tamento prévio de bilhete 
(exceto nos casos assinalados).

DEVOLUÇÕES E TROCAS

Só há devoluções do valor 
do bilhete em caso de can-
celamento da atividade. 
Aceitam-se trocas de bilhetes 
para outras atividades 
similares até 48 horas antes  
da sessão a que corresponde  
o bilhete. 

não se ace ita m trocas 

nem de voluções do valor 

de b i lhetes em quaisquer 

outr as c ircunstâncias . 

RECOMENDAÇÕES

Observar o ponto de encontro 
assinalado junto da atividade.

Não é permitida a entrada 
após o início da atividade.

Nos concertos, os acom-
panhantes de crianças de 
idade inferior à recomendada 
deverão zelar pelo bom com-
portamento das mesmas, no 
sentido de não perturbarem  
os restantes espectadores.

ACESSIbILIDADES

Elevador, rampas e instalações 
sanitárias disponíveis para 
visitantes com necessidades 
especiais.

REGISTO DE IMAGENS

O Descobrir reserva-se o 
direito de recolher imagens 
das atividades para uso 
interno e para efeitos  
de divulgação.

CONTACTOS

No ato da compra, todos 
os participantes em visitas, 
oficinas e cursos devem 
fornecer os seus contactos – 
nome, idade, telefone, e-mail – 
a fim de poderem ser avisados  
de alterações ao programa.

a progr a m ação está  

suje ita a alter ações.

HOR ÁRIOS

atendimento descobr ir

Segunda a sexta (exceto 
terça), das 10h00 às 12h00 e 
das 15h00 às 17h00, através 
do telefone 217 823 800 e 
dos endereços eletrónicos 
descobrirmarcacoes@
gulbenkian.pt e  
descobrir@gulbenkian.pt 

museu calouste gulbenkian

Quarta a segunda, das 
10h00 às 18h00 (encerra às 
terças-feiras e nos dias 25 de 
dezembro, 1 de janeiro, 1 de 
maio e Domingo de Páscoa)

b i lhete ir a

Segunda a sexta, das 10h00 
às 19h00; sábados e feriados, 
das 10h00 às 17h30. Uma 
hora antes do início dos 
espetáculos, a bilheteira 
funciona exclusivamente 
para venda de bilhetes do 
espetáculo a realizar.

217 823 700 

b i lhete ir a@gulbenkian.p t

COMO CHEGAR

tr ansportes públ icos

Metro: São Sebastião  
(linha azul e linha vermelha) / 
Praça de Espanha (linha azul)

Autocarros: 716, 756, 718, 
726, 742, 746

gps

38.737541, -9.154649

ESTAC IONA MENTO

Parque Berna (subterrâneo)

Parque Valbom (subterrâneo)

Parque Praça de Espanha 
(exterior, junto ao restaurante 
La Gondola)

Parque da Fundação Calouste 
Gulbenkian (dias úteis a partir 
das 17h30; fins de semana a 
partir das 10h00). Tarifa: 2€

MOR ADAS

edif íc io sede  

e museu calouste 

gulbenkian –  

coleção do fundador

Av. de Berna, 45A  
1067-001 Lisboa

museu calouste  

gulbenkian –  

coleção moderna

Rua Dr. Nicolau  
de Bettencourt 
1050-078 Lisboa

estA BROCHuRA COntÉM  
A PROGRAMAÇÃO PARA  
jOvens e AdultOs de  
OutuBRO A dezeMBRO de 2017

PARA COnHeCeR  
A PROGRAMAÇÃO  
COMPletA COnsulte  
GulBenKiAn.Pt
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1
EDIF ÍC IO SEDE
AuditÓR iOs, 

B i lHete iR A , 

C AFetAR iA , 

l i vR AR iA ,  

lOjA , wC

2
MUSEU CALOUSTE 
GULbENKIAN
COLEÇÃO DO 
FUNDADOR
B i lHete iR A , 

C AFetAR iA ,  

lOjA , wC

3
MUSEU CALOUSTE 
GULbENKIAN
COLEÇÃO 
MODERNA
B i lHete iR A , 

C AFetAR iA ,  

l i vR AR iA , wC

4
C ENTRO 
INTERPRETATIVO  
GONÇALO  
R IbE IRO TELLES
C AFetAR iA , wC

MUSEU  
CALOUSTE 
GULbENKIAN
diRetOR A 

Penelope Curtis

eQuiPA eduC At ivA

susana Gomes da silva 
(coordenadora)
Andreia dias 
diana Pereira
Fátima Menezes
Margarida Rodrigues
Margarida vieira
Rita luiz

GULbENKIAN  
MÚSICA
diRetOR

Risto nieminen

diRetORes AdjuntOs

Miguel sobral Cid
josé Pinto

eQuiPA eduC At ivA

Catarina lobo  
(coordenadora)
sara Ross

SERVIÇOS  
CENTR AIS
diRetOR

António Repolho Correia

d iRetORes AdjuntOs

Maria joão Botelho
Paulo Madruga

eQuiPA eduC At ivA  

dO jARd iM 

Paula Côrte-Real  
(coordenadora)

eQuiPA desCOBR iR

Adriana Pardal
Ana Maria lopes
Ana teresa santos
Filipa Moreira
joana vitorino 
jorge santos
luísa Monteiro
teresa Bolas

FOtOGR AF iAs

Carlos Azevedo
Gonçalo Barriga

DES IgN

luís Alexandre/
silvadesigners

COORdenAÇ ÃO

Ana teresa santos

Re v isÃO

Conceição Candeias

COMPOs iÇ ÃO, 

iMPRessÃO e 

AC ABA MentO

jorge Fernandes, lda.

t iR AGeM

7500 exemplares

dePÓs itO leGAl

298 235/09

ediÇ ÃO dA  

FundAÇ ÃO  

C AlOuste  

GulBenK iAn

Av. de Berna, 45A
1067-001 lisboa
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