
parceiros rádio oficial

GULBENKIAN.PT

ba
rb

ar
a 

ha
nn

ig
an

 ©
 e

lm
er

 d
e 

ha
as

29 Julho domingo,  19:30 — Grande Auditório

Desde 1988, o ano em que compôs Cat o’ Nine Tails para o Kronos Quartet, que John 
Zorn vem dedicando uma boa parte da sua atenção à escrita de obras de câmara e 
orquestrais. Assim é, mais uma vez, com Jumalattaret, um ciclo de canções para voz 
e piano inspirado no Kalevala, poema que compila as histórias da tradição oral que 
definem a identidade do povo finlandês – histórias de muitos séculos, com temas 
que se supõe remontarem há 3000 anos e que testemunham o rico passado pagão 
daquela região do Norte da Europa. Jumalattaret traduz-se, aliás, por «deusas».  
A cantora que o interpreta é Barbara Hannigan, uma das mais reputadas sopranos 
da atualidade, com um repertório que inclui Lulu (Alban Berg), Pelléas et Mélisande 
(Claude Debussy) e Die Soldaten (Bernd Alois Zimmermann). Anteriores passagens 
suas pela Fundação Calouste Gulbenkian aconteceram em 2012, para cantar 
Mysteries of the Macabre, de György Ligeti, e no ano seguinte, tendo encarnado a 
personagem principal da ópera Emilie, de Kaija Saariaho, encenada por Vasco Araújo 
e André e. Teodósio. No ano passado, Hannigan ganhou o Grammy Award for Best 
Classical Vocal Solo pelo álbum Crazy Girl Crazy.

Ao piano está Stephen Gosling, conhecido pelas suas leituras («elétricas» e 
«luminosas», segundo a imprensa) de Anton Webern, Brian Ferneyhough e Pierre 
Boulez como pela fundação do American Modern Ensemble e pela atividade do 
Ensemble Sospeso. A nomeação de Zorn para o Pulitzer de 2015 com The Aristos –  
Ten Metaphysical Ambiguities for Violin, Cello and Piano, peça incluída no disco Hen 
to Pan, teve a sua preciosa contribuição. Quem só conhece o compositor pelo que 
fez com os Naked City ou com os Masada, esta vertente do seu prolífico trabalho 
constituirá uma surpresa. Ou talvez não, porque sabem já todos quantos o ouvem 
que o seu mundo é feito de espelhos.
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