
  Tiragem: 92120

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Lazer

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 23,50 x 29,70 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 62705321 16-01-2016 | Revista E

P L A N E TÁ R I O
N O  C A M I N H O  DA S  E S T R E L A S 
P O R  N U N O  GA LO P I M

EXPOSIÇÕES INTERNACIONAIS

Arqueologia subaquática, 
Bosch e Rolling Stones

Pompeia, os tempos dos vikings 
ou dos astecas. Entre 19 de maio e 
27 de novembro, o museu convida 
à descoberta de duas cidades 
egípcias há muito desaparecidas 
sob as águas do Mediterrâneo. 
São elas Thonis-Heracleion e 
Canopus, que outrora prosperavam 
nos limites do delta do Nilo, a 
primeira representando um grande 
entreposto comercial, a segunda 
sendo um polo essencialmente 
religioso. Nos últimos 20 anos, uma 
equipa de arqueólogos chefiada por 

Tesouros da arqueologia submarina, 
o centenário de Bosch, a pintura de 
Magritte e Rousseau e a vida e obra 
dos Rolling Stones estão na linha da 
frente de algumas das exposições 
internacionais de que mais se vai 
falar este ano. E Londres volta a ser 
a cidade que joga com mais trunfos.
“Sunken Cities: Egypt’s Lost 
Worlds” é mais uma aposta do 
Museu Britânico (Londres) em 
grandes temas da arqueologia, 
sucedendo a exposições de sucesso 
que evocaram recentemente 

LIVRO

Obra histórica da 
BD portuguesa em 
versão restaurada
Surgiu originalmente nas páginas do mítico “O Mosquito”, 
na década de 50, mas agora, numa versão que procurou 
restaurar a integridade do traço original, chega pela primeira 
vez a livro “Os Dez de Inglaterra”, com traço de Eduardo 
Teixeira Coelho, um dos autores de referência da banda 
desenhada portuguesa, e texto de Raul Correia. O livro é 
ainda fruto do trabalho de José Ruy, outra figura de relevo 
da nona arte nacional, que procurou caminhos para garantir 
à edição o maior respeito possível pelo traço original de 
Eduardo Teixeira Coelho nesta história de cavalaria que nos 
faz recuar aos tempos de D. João I.
“É uma obra primorosamente desenhada”, diz José Ruy, 
que lembra que o desenhador desenvolveu uma cuidada 
investigação sobre as armas, armaduras e outras formas que 
a ilustração desta história de cavalaria exigia, tanto que se 

“tornou uma autoridade 
no assunto”. Aos 
desenhos juntou-se o 
texto de Raul Correia, 
“que escrevia muito 
bem em português, 
mas alargava-se, e os 
compositores, para 
que coubesse tudo, 
cortavam grande 
parte do desenho, 
amputando” as 
vinhetas. Deixavam-
se assim de fora 
pontas dos pés e 
outros detalhes que 
“alteravam o aspeto 
do desenho”. Ficaram 

contudo salvas, e com o desenho intacto, as provas nas 
quais eram deixadas indicações para que o litógrafo 
pudesse fazer a composição da cor, uma vez que a cada 
prancha publicada era acrescentado ao preto uma outra 
cor direta. “E apesar dessas provas estarem muito velhas 
e amarelecidas, conseguiu-se recuperar essas partes que 
tinham sido amputadas, pelo que assim temos, pela primeira 
vez, a obra completa do Eduardo Teixeira Coelho.”
O texto era, na origem, uma adaptação. E estendia-se 
além das vinhetas a que estaria associado, pelo que o que 
se lia “não correspondia ao que estava” no desenho. O que 
se fez nesta nova edição foi “uma redução” do texto, que 
assim respeita não apenas a integridade dos desenhos mas 
também procura “cumprir” essa relação do texto com a 
vinheta, tornando o todo “ainda mais dinâmico”. 
A terceira das grandes opções deste restauro tem a ver 
com a cor: agora surge o sépia onde outrora, a cada semana, 
esse elemento ia variando.

fisga
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P H OTO 
M AT O N

FLASHES

A Eduard Planting Gallery, em Amesterdão, inaugurou esta semana uma expo-
sição de imagens de Marilyn Monroe assinadas por dois fotógrafos de renome: o 
norte-americano Milton Greene e o canadiano Douglas Kirkland. As fotografias 
estarão expostas até 5 de março.

LAURIE ANDERSON

Laurie Anderson, de quem foi es-
treado há poucas semanas entre 
nós o filme “Coração de Cão” e 

que recentemente deu um con-
certo para cães em Times Square 
(Nova Iorque), foi escolhida para 
ser a diretora convidada da 50ª 

edição do Festival de Brighton. O 
festival, que decorre no mês de 

maio, vai contar com a estreia de 
novas obras de Laurie Anderson. 

No passado foram já diretores 
convidados do festival figuras 

como Brian Eno, Vanessa Red-
grave ou Anish Kapoor.

HISTÓRIA

Foi esta semana lançado o volu-
me 1 do “Dicionário da Expansão 

Portuguesa — 1415-1600” 
(Círculo de Leitores), obra com 

coordenação de Francisco Con-
tente Domingues, investigador 

e professor catedrático da 
Faculdade de Letras de Lisboa, 
contando com uma equipa de 

79 especialistas e reunindo 390 
artigos. Este volume junta as en-
tradas até à letra ‘H’. O segundo 
volume será lançado no final do 

mês de fevereiro.

DAVID BOWIE

O artista, que em 2003 tinha 
comentado ao “New York Times” 
que a música seria um dia como a 
água corrente, imagem que po-
demos associar ao que é atual-
mente o circuito de streaming, 

viu as suas músicas subir em 
bloco nos serviços digitais após a 
morte. No Spotify, plataforma na 
qual os streamings da sua música 
subiram na ordem dos 2700%, o 
mais escutado foi o álbum “He-
roes” (1977), seguido de “Let’s 
Dance” e do novo “Blackstar”. 

Nas plataformas iTunes, o novo 
álbum disparou para o primeiro 
lugar em vários territórios. No 

Reino Unido, sete dos álbuns no 
top 10 são seus. 

MÚSICA

Portugal já tem um top  
de música em streaming”

Mean’. Aquele que mais se aproxima de 
Bieber é, no número quatro, o também 
canadiano Shawn Mendes, com 
‘Stitches’, acima de ‘Hello’, de Adele, 
que está em quinto lugar. O português 
mais bem classificado é Dengaz (com 
Matay), no nono lugar, com ‘Dizer Que 
Não’. O top inclui 100 músicas mas não 
indica a quantidade de streams. ‘Sorry’, 
de Justin Bieber, surge também como 
o líder da tabela de singles, seguindo-
se ‘What Do You Mean’. Mas aqui 
‘Hello’, de Adele, está em terceiro lugar.

Foi lançado esta semana um top que 
ordena as medições das músicas mais 
escutadas nas plataformas de streaming 
licenciadas para Portugal. Outra das 
novidades na medição dos consumos 
de música é a reativação do Top de 
Singles (que desaparecera após o 
advento do CD), que regressa somando 
os valores de streaming e de compras 
por download. É, por isso, uma tabela 
que mede também o consumo digital de 
música gravada.
As tabelas, que resultam de uma 
parceria entre a Associação Fonográfica 
Portuguesa e a Audiogeste e que, 
segundo revelam, medem os consumos 
nas plataformas da Google, Apple, 
Napster, Spotify e Xbox, passarão a ser 
semanalmente divulgadas, juntamente 
com as listas já antes elaboradas sobre 
as vendas de álbuns, de compilações 
e de DVD musicais. O streaming 
representa neste momento 30% 
do mercado de música em Portugal 
e é cerca de 80% da sua fatia de 
consumo digital, tendo conhecido um 
crescimento de 60% no ano passado.
A primeira tabela nacional de 
streaming revela os três primeiros 
lugares ocupados por Justin Bieber (na 
foto), respetivamente com os temas 
‘Sorry’, ‘Love Yourself’ e ‘What Do You 

Franck Goddio devolveu à luz do 
dia peças submersas há mais de mil 
anos. Estátuas colossais, joalharia, 
objetos ligados ao culto de Osíris e 
outros de uso quotidiano estarão 
em exibição.
A oferta londrina não esgota aqui os 
seus trunfos para 2016. Um percurso 
entre os tempos de Monet e os de 
Matisse, a ser inaugurado já no dia 
30 (ficando até 20 de abril), é uma 
das propostas da Royal Academy 
of Arts. Delacroix é o protagonista 
da maior aposta do ano da National 
Gallery, entre 17 de fevereiro e 22 
de maio. Por sua vez, o Victoria 
& Albert dedica o ano a Boticelli, 
numa exposição que abre portas 
entre 5 de março e 3 de julho. Já 
a Tate Modern expõe obras de 
Georgia O’Keeffe de 6 de julho a 
30 de outubro e de Rauschenberg a 
partir de 1 de dezembro. A National 
Portrait Gallery celebra os 100 anos 
de presença da “Vogue” no Reino 
Unido, com fotos de Mario Testino 
ou Herb Ritts, entre outros. Imagens, 
objetos e sons dos Rolling Stones 
tomarão conta dos dois pisos da 
Saatchi Gallery entre 4 de abril e 5 
de setembro em “Exhibitionism”.
Em Paris, o Centro Pompidou 
cativa atenções com uma grande 
retrospetiva dedicada a René 
Magritte. “La Trahison des Images” 
estará patente de 28 de setembro 
a janeiro de 2017, após uma outra 
mostra dedicada a Paul Klee, de 6 
de abril a 1 de agosto. No Palais de 
La Decouverte explora-se o que de 
novo se sabe sobre Marte de 9 de 
fevereiro a 28 de agosto. Obras de 
Helena Almeida estarão no Jeau 
de Paume de 9 de fevereiro a 22 
de maio. O Grand Palais acolhe 
a pintura de Amadeo de Souza-
Cardoso a partir de 20 de abril e, em 
finais de setembro, o mesmo espaço 
dedica as suas salas a Hergé, o 
criador de Tintin. Depois do sucesso 
da exposição sobre a prostituição, 
o Museu de Orsay mostra obras de 
Henri Rousseau (e do seu tempo) 
de 22 de março a 17 de julho. E a 
Cinemateca Francesa foca atenções 
em Gus van Sant a partir de 13 de 
abril.
Em Madrid, o momento mais 
esperado fica por conta do 
centenário de Hieroymus 
Bosch. Após a passagem pelo 
Noordbrabandts Museum, na 
cidade natal do pintor (Den 
Bosch, na Holanda), da exposição 
“Hieronymus Bosch: Visões de Um 
Génio”, o Museu do Prado inaugura 
a 31 de maio a mostra “El Bosco: La 
Expositión del Centenário”.


