
Gulbenkian abre
o Jardim de Verão
Tradicional iniciativa de verão da Fundação Calouste Gulbenkian começa já hoje,
seguindo até dia 22 com concertos, poesia, projeção de óperas e filmes de animação.
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deste ano do Jardim de
Verão da Gulbenkian decorre
de hoje, 6 de julho, até ao pró-
ximo dia 22 de julho, e é dedi-

cada ao lema "Palavra e Música. Da
Ópera ao Hip-Hop". «Nos três primei-
ros fins-de-semana de julho, a Funda-
ção Calouste Gulbenkian volta a ser ocu-

pada por concertos, poesia, projeção de

óperas e filmes de animação», refere a

fundação através de comunicado.

Três fins de semana distintos
O primeiro fim-de-semana, entre hoje
e domingo, dia 8 de julho, «terá uma
forte componente de orquestra e

coro», estando previstas, além do es-

petáculo de abertura - concerto que
junta o pianista Mário Laginha, o cla-
rinetista Carlos Piçarra Alves e a Or-
questra Gulbenkian -, atuações da

Orquestra Infantil Geração, da Or-
questra Juvenil Geração, do Coro In-
fantojuvenil da Universidade de Lis-
boa e dos Picoli Cantori di Torino.

Já no segundo fim de semana, entre
12 e 15 de julho, «caberá à ópera assu-
mir um lugar de destaque». Assim, para

esses dias estão agendados «dois espe-
táculosdoprojeto Ópera na Prisão -Só
Zerlina ou CosiFan Tutte?, trabalho
realizado no âmbito do projeto PAR-
TIS - Parcerias Artísticas de Inclusão

Social, que pôs a Orquestra Gulbenkian
a tocar Mozart com um conjunto de re-
clusos do Estabelecimento Prisional de
Leiria». Por fim, para o terceiro e últi-
mo fim de semana do Jardim de Verão,
de 20 a 22 de julho, «o palco é dado ao

jazz - com a presença de referências da
música improvisada portuguesa con-
temporânea e a estreia, em Lisboa, do
violoncelista arménio Artyom Ma-
nukyan - e ao hip-hop». Concerto de en-
cerramento, Entre oHip eoPop, a 22
de julho, juntará em palco Ana Deus,
Capicua, Carlão e Mafalda Veiga.


