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em diálogo
43

Outras visitas  
no Museu
44

Visitas no Jardim
46

Visitas disponíveis  
por marcação
47

 ConCErtos 

Concerto  
de Domingo
49

Pré-concertos
49

 ofiCinas E Cursos 

51

 informaçõEs ÚtEis 

54
© Carlos azEVEdo



4  5

Calendário

 maio 

5 sEx.

18H00

EdifÍCio sEdE

Guia de 
audição: 
Richard Strauss 
– Morte e 
Transfiguração
prÉ-ConCErto

p. 49

6 sáB.

11H00

galEria prinCipal  

E galEria do  

piso infErior – 

EdifÍCio sEdE

À conversa com 
as curadoras – 
José de Almada 
Negreiros:  
Uma maneira  
de ser moderno
Visita oriEntada

p. 37

6 sáB.

11H30; 15H00; 15H30

galEria prinCipal  

E galEria do  

piso infErior – 

EdifÍCio sEdE

José de Almada 
Negreiros:  
Uma maneira  
de ser moderno
Visita oriEntada

p. 44

6 sáB.

18H00

Jardim

As aves e a 
saúde do Jardim
Visita oriEntada

p. 46

10 qua.

13H30

Jardim

As aves e a 
saúde do Jardim
Visita oriEntada

p. 46

10 qua.

18H00

foYEr do grandE 

auditÓrio – 

EdifÍCio sEdE

Modernismos  
e Estado Novo
mEsa-rEdonda

p. 21

12 sEx.

16H00

galEria prinCipal  

E galEria do  

piso infErior – 

EdifÍCio sEdE

À conversa com 
as curadoras – 
José de Almada 
Negreiros:  
Uma maneira  
de ser moderno
Visita oriEntada

p. 37

13 sáB.

11H30; 15H00; 15H30

galEria prinCipal  

E galEria do  

piso infErior – 

EdifÍCio sEdE

José de Almada 
Negreiros:  
Uma maneira  
de ser moderno
Visita oriEntada

p. 44

13 sáB.

15H30

Jardim

Plantas 
comestíveis, 
nutritivas e 
medicinais 
no Jardim 
Gulbenkian
Visita oriEntada

p. 46

13 sáB.

16H00

sala poliValEntE  

– ColEçÃo modErna

Antes de 
Começar, 
de Almada 
Negreiros
pEça dE tEatro

p. 21

13 sáB.

17H00

Espaço proJEto – 

ColEçÃo modErna

Expect 
Resistance  
– Resiliência, 
autonomia  
e imaginação
mEsa-rEdonda

p. 13

14 dom.

10H00

Jardim

Hortas 
biodiversas
CiClo dE  

worksHops

p. 51

14 dom.

11H00

EdifÍCio sEdE

Começar: 
uma viagem 
matemática 
por Almada 
Negreiros
Visita oriEntada

p. 40

14 dom.

11H00

sala poliValEntE  

– ColEçÃo modErna

Antes de 
Começar, 
de Almada 
Negreiros
pEça dE tEatro

p. 21

Pontualmente, vimos ao seu encontro, para 
anunciar a programação de maio a setembro. 
Aproveitamos desde já estas linhas para lhe 
apontar os nossos destaques e fazer alguns 
alertas. O primeiro destaque vai para o concerto 
de domingo de 14 de maio, com um programa 
dedicado à «Música dos animais». O moscardo, 
o cisne, a pega e a borboleta serviram de 
inspiração em composições de Rimsky-Korsakov, 
Saint-Saëns, Rossini e He Zhanhao, que a 
Orquestra Gulbenkian irá interpretar. 
Quanto aos alertas, no campo das artes visuais 
chamamos a sua atenção para os últimos dias da 
exposição temporária Tamás Kaszás. Alegria e 
sobrevivência. Aproveite para visitar a exposição 
no dia 13 de maio e participe na mesa-redonda 
«Expect Resistance – Resiliência, autonomia e 
imaginação», durante a qual serão apresentados 
projetos de intervenção no âmbito da agricultura 
urbana, da permacultura e da ética ambiental. 
A exposição temporária Manuela Marques e 
Versailles. A face escondida do sol também está 
a chegar ao fim, e poderá ser visitada até ao 
dia 22 de maio. A 18 de maio, no âmbito do Dia 
Internacional dos Museus, a artista e o curador 
irão conversar sobre as ideias e as palavras que 
os atos de transgressão dos visitantes deixaram 
inscritas no palácio. Esta é apenas uma das 
conversas curtas e informais que ao longo do dia 
fazem eco do desafio lançado pelo ICOM, que 
definiu como mote das comemorações deste ano 
o tema «Museus e histórias controversas: dizer  
o indizível em museus». 
Se ainda não veio à exposição José de Almada 
Negreiros: Uma maneira de ser moderno, poderá 
fazê-lo até ao dia 5 de junho. Da programação 
associada à exposição, com várias visitas 
orientadas e mesas-redondas, destaca-se  
o curso «Modernismo(s): a arte e os artistas»,  
a decorrer nos dias 20 e 27 de maio.
Durante a semana de 19 a 25 de junho, a 
Fundação associa-se ao evento especial Portas 
Abertas, mais um desafio, desta vez lançado 
pela associação Acesso Cultura. Será uma 
oportunidade para vir conhecer lugares a que 

normalmente os visitantes não têm acesso  
e ouvir da boca de quem lá trabalha histórias 
desconhecidas sobre os bastidores do Jardim,  
do edifício Gulbenkian e da Biblioteca/Arquivo.
A inaugurar em junho, salientamos dois momentos 
de diálogo e de celebração da arte e das tradições 
islâmicas, inscritos na vasta programação do  
Jardim de Verão deste ano. A partir do dia 9,  
o artista suíço Helmut Federle põe o seu trabalho 
e as suas coleções de cerâmicas marroquinas 
e japonesas do século xVII em diálogo com 
as cerâmicas de arte islâmica da Coleção do 
Fundador, e a partir do dia 23 festejamos o  
Eid al-Fitr (fim do Ramadão) na Coleção do 
Fundador, com uma intervenção em torno 
de um tapete do Cáucaso, que inclui objetos 
predominantemente otomanos, entre os quais 
cerâmicas, tecidos e uma lâmpada de mesquita. 
A 14 de julho inaugura-se a exposição The Very 
Impress of the Object: Escultura no ecrã, que 
reúne obras de vários artistas internacionais  
na Galeria Principal do Edifício Sede.  
Em foco estarão as relações entre a fotografia  
e a escultura e os conceitos de cópia/réplica  
e reprodução. Relacionada com esta exposição, 
destacamos «Escultura fora do ecrã», uma visita 
que apela ao diálogo e que desafia a leitura 
ativa da escultura da Coleção Moderna, em 
contraponto com esta exposição. 
Ainda no âmbito das inaugurações, a Coleção 
Moderna irá acolher, no Espaço Projeto, as 
exposições Emily Wardill. Matt Black and Rat,  
a inaugurar no dia 2 de junho, e Marie José Burki – 
Às vezes sombra, às vezes luz / Sometimes shade, 
sometimes light, que terá início a 15 de setembro.
O destaque final vai para os dias 16 e 17 de 
setembro, um fim de semana em que o verbo 
«cultivar» será a ferramenta criativa das diversas 
atividades do programa Encontros da Paisagem, 
que inclui propostas para todas as idades,  
a realizar no Jardim Gulbenkian. 
Folheando esta brochura, poderá descobrir 
todos os detalhes desta programação, que 
foi concebida a pensar em si e no prazer da 
convivência com as artes e a cultura.  

Adultos



CalEndário 76 CalEndário

21 dom.

11H00

ColEçÃo do fundador
dia intErnaCional

dos musEus

O poder da  
síntese – 
simplificar 
o traço, 
representar  
a natureza
Visita dEsEnHada

p. 42

26 sEx.

16H00

galEria prinCipal  

E galEria do  

piso infErior – 

EdifÍCio sEdE

À conversa com 
as curadoras – 
José de Almada 
Negreiros:  
Uma maneira  
de ser moderno
Visita oriEntada

p. 37

26 sEx.

18H00

EdifÍCio sEdE

Guia de audição: 
Edward Elgar  
– O Sonho  
de Gerontius
prÉ-ConCErto

p. 49

27 sáB.

11H30; 15H00; 15H30

galEria prinCipal  

E galEria do  

piso infErior – 

EdifÍCio sEdE

José de Almada 
Negreiros:  
Uma maneira  
de ser moderno
Visita oriEntada

p. 44

27 sáB.

15H30

garEs marÍtimas  

dE alCÂntara  

E da roCHa do  

CondE dE ÓBidos

À conversa com 
as curadoras 
– Almada 
nas Gares 
Marítimas  
de Alcântara  
e da Rocha  
do Conde  
de Óbidos
Visita oriEntada

p. 38

28 dom.

11H00

ColEçÃo modErna

Entre a ditadura 
e a democracia  
– a arte  
na segunda 
metade do 
século XX 
português
Visita oriEntada

p. 40

31 qua.

18H00

foYEr do grandE 

auditÓrio – 

EdifÍCio sEdE

Discursos 
sobre Almada 
Negreiros
mEsa-rEdonda

p. 21

 JunHo 

3 sáB.

16H00

ColEçÃo modErna

À conversa  
com a curadora 
e a artista – 
Emily Wardill. 
Matt Black  
and Rat
Visita oriEntada

p. 38

7 qua.

13H30

ColEçÃo do fundador

Diálogo entre... 
A Largada do 
Bucentauro, 
de Francesco 
Guardi, e  
Les Bretonnes 
au Pardon, de 
Pascal Dagnan- 
-Bouveret
Visita oriEntada

p. 44

9 sEx.

16H00

ColEçÃo do fundador

À conversa 
com o curador 
e o artista – 
Helmut Federle 
– Matéria 
abstrata / 
Abstract matter
Visita oriEntada

p. 38

17 sáB.

17H00

Jardim

A água 
no Jardim 
Gulbenkian 
Visita oriEntada

p. 46

18 dom.

11H00

ColEçÃo do fundador

Sete obras 
imperdíveis!
Visita oriEntada

p. 41

19 sEg.

13H00

EdifÍCio sEdE
portas aBErtas

Nos bastidores 
do edifício 
Gulbenkian
Visita oriEntada

p. 27

20 tEr.

13H00

Jardim
portas aBErtas

O coração 
do Jardim 
Gulbenkian
Visita oriEntada

p. 27

21 qua.

17H30

BiBliotECa dE artE

portas aBErtas

Onde estão  
os livros?
Visita oriEntada

p. 27

14 dom.

11H00; 16H00

grandE auditÓrio  

– EdifÍCio sEdE

Música  
dos animais
ConCErto  

dE domingo

p. 49

17 qua.

13H30

ColEçÃo modErna

Diálogo entre... 
Objeto-porta, 
de Ana Vieira, 
e Yellow Leaf, 
de Rachel 
Whiteread
Visita oriEntada

p. 44

18 qui.

10H15

ColEçÃo do fundador
dia intErnaCional

dos musEus

Negociações 
europeias  
e compra  
de obras
Visita oriEntada

p. 22

18 qui.

10H45

ColEçÃo do fundador
dia intErnaCional

dos musEus

Visível e 
invisível na  
obra de Degas 
Visita oriEntada

p. 23

18 qui.

11H15

ColEçÃo do fundador
dia intErnaCional

dos musEus

Uma história 
escondida  
num tapete 
Visita oriEntada

p. 23

18 qui.

12H00

ColEçÃo modErna
dia intErnaCional

dos musEus

Vigiar, esconder 
e punir –  
uma «história 
controversa»  
a partir da  
série 22474 
(2000), de  
José Luís Neto 
Visita oriEntada

p. 23

18 qui.

12H30

ColEçÃo modErna
dia intErnaCional

dos musEus

Criação  
do edifício do 
Centro de Arte 
Moderna –  
uma história  
de resistência  
e contestação 
Visita oriEntada

p. 24

18 qui.

14H45

ColEçÃo modErna
dia intErnaCional

dos musEus

A história 
silenciada 
Visita oriEntada

p. 24

18 qui.

15H30

ColEçÃo do fundador
dia intErnaCional

dos musEus

Os vidros 
mamelucos  
da coleção de 
arte islâmica 
Visita oriEntada

p. 24

18 qui.

16H00

ColEçÃo do fundador
dia intErnaCional

dos musEus

À conversa 
com o curador 
e a artista – 
Versailles  
de papel
Visita oriEntada

p. 24

18 qui.

17H00

ColEçÃo do fundador
dia intErnaCional

dos musEus

A Coleção 
Gulbenkian 
sai do armário 
dourado? 
Narrativas 
queer na 
Coleção 
Gulbenkian 
Visita oriEntada

p. 25

18 qui.

17H45

ColEçÃo modErna
dia intErnaCional

dos musEus

A Coleção 
Moderna e a 
sua relação com 
o Estado Novo 
Visita oriEntada

p. 25

19 sEx.

18H00

EdifÍCio sEdE

Guia de 
audição:  
Guo Wenjing  
– The Rite of 
Mountains
prÉ-ConCErto

p. 49

20 E 27 sáB.

10H00

sala 2 –  

EdifÍCio sEdE

Modernismo(s): 
a arte e os 
artistas 
Curso tEÓriCo- 

-prátiCo

p. 52

20 sáB.

11H30; 15H00; 15H30

galEria prinCipal  

E galEria do  

piso infErior – 

EdifÍCio sEdE

José de Almada 
Negreiros:  
Uma maneira  
de ser moderno
Visita oriEntada

p. 44



CalEndário 98 CalEndário

16 sáB.

16H00

ColEçÃo modErna

À conversa  
com a curadora 
e a artista –  
Marie José 
Burki –  
Às vezes 
sombra,  
às vezes luz /  
Sometimes 
shade, 
sometimes light 
Visita oriEntada

p. 39

16 sáB.

17H00

Jardim
EnContros da

paisagEm – CultiVar

Aves jardineiras 
do Jardim 
Visita oriEntada

p. 31

17 dom.

11H00

Jardim
EnContros da

paisagEm – CultiVar

Do Jardim 
Gulbenkian a 
Monsanto – 
as plantas da 
paisagem e os 
seus habitats 
passEio 

fitogEográfiCo

p. 32

17 dom.

11H00

ColEçÃo do fundador
EnContros da

paisagEm – CultiVar

O artista sai 
para a rua! 
Pintura  
de paisagem 
na Coleção do 
Fundador: uma 
visita para ver  
e experimentar
Visita dEsEnHada

p. 43

17 dom.

17H00

sala 2 –  

EdifÍCio sEdE
EnContros da

paisagEm – CultiVar

De «mão  
na terra» –  
a paisagem 
enquanto 
construção 
coletiva
mEsa-rEdonda

p. 33

24 dom.

11H00

ColEçÃo modErna

Escultura 
fora do ecrã 
– uma leitura 
da escultura 
da Coleção 
Moderna em 
relação com  
a exposição  
The Very 
Impress of  
the Object
Visita oriEntada

p. 41

27 qua.

13H30

ColEçÃo do fundador

A amizade 
artística  
de Degas e 
Mary Cassatt
Visita oriEntada

p. 44

30 sáB.

15H00

galEria prinCipal  

– EdifÍCio sEdE

The Very 
Impress of 
the Object: 
Escultura  
no ecrã
Visita oriEntada

p. 45

22 qui.

17H30

BiBliotECa dE artE
portas aBErtas

Onde estão  
os livros?
Visita oriEntada

p. 27

24 sáB.

15H00

ColEçÃo do fundador

Helmut Federle 
– Matéria 
abstrata / 
Abstract matter
Visita oriEntada

p. 45

25 dom.

15H00

ColEçÃo do fundador

Eid al-Fitr
Visita oriEntada

p. 41

29 qui.

18H00

ColEçÃo do fundador

Arte islâmica 
no Museu 
hoje: uma 
oportunidade?
ConfErÊnCia

p. 17

 JulHo 

2 dom.

15H00

ColEçÃo do fundador

Eid al-Fitr
Visita oriEntada

p. 41

14 sEx.

17H00

galEria prinCipal  

– EdifÍCio sEdE

À conversa 
com a curadora 
e convidados 
– The Very 
Impress of 
the Object: 
Escultura  
no ecrã
Visita oriEntada

p. 39

15 sáB.

15H00

galEria prinCipal  

– EdifÍCio sEdE

The Very 
Impress of 
the Object: 
Escultura  
no ecrã
Visita oriEntada

p. 45

 sEtEmBro 

9 sáB.

09H30

Jardim

Um anel 
precioso – 
anilhagem 
científica  
de aves 
ofiCina

p. 52

13 qua.

15H00

ColEçÃo do fundador

Helmut Federle 
– Matéria 
abstrata / 
Abstract matter
Visita oriEntada

p. 45

16 sáB.

10H00

Jardim

Hortas 
biodiversas
CiClo dE  

worksHops

p. 51

16 sáB.

11H00; 12H00; 

15H00; 16H00

Jardim
EnContros da

paisagEm – CultiVar

Desejos para  
o planeta
ofiCina

p. 30

16 sáB.

11H00; 12H00; 

15H00; 16H00

Jardim
EnContros da

paisagEm – CultiVar

Microjardim 
portátil
ofiCina

p. 31

16 sáB.

11H00

Jardim
EnContros da

paisagEm – CultiVar

Desenhar  
a paisagem
ofiCina

p. 31

16 sáB.

11H00; 14H30; 16H00

Jardim
EnContros da

paisagEm – CultiVar

Contos de 
paisagens
ofiCina

p. 32

16 sáB.

14H30

Jardim
EnContros da

paisagEm – CultiVar

Garden 
sketching – 
encontro de 
urban sketchers 
no Jardim 
Gulbenkian
atiVidadE liVrE

p. 32
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Exposições 
temporárias

ExposiçõEs tEmporárias 13

 Últimos dias 

Tamás Kaszás. 
Alegria e 
sobrevivência
atÉ 15 mai 

Espaço proJEto – 

ColEçÃo modErna 

Tamás Kaszás tem desen-
volvido, desde 2003, 
trabalhos nas áreas da  
instalação, do desenho  
e do vídeo, explorando os 
conceitos de utopia (com 
base numa reflexão sobre 
as utopias modernistas), de 
imaginação ecológica e de 
autoantropologia. As suas 
obras convocam simul-
taneamente a linguagem 
moderna e a «ciência 
popular», a partir de uma 
dimensão alargada (e 
dilatada) do tempo, que 
cruza um futuro iminente, 
a memória de um tempo 
presente e a história  
longa do passado (com  
os seus artefactos, signos  
e símbolos).
Tamás propõe um conjunto 
de trabalhos que, partindo 
de um futuro cenário de 
colapso ecológico, social 
e económico, dão corpo à 
criação de uma ficção que 
reafirma os valores da cria-
tividade, da resistência e 
da autonomia, imaginando 
os objetos, as práticas e 

as estratégias de um novo 
futuro alternativo. Um dos 
projetos emblemáticos 
desta projeção ficcional de 
um outro futuro é Famine 
Food, iniciado em 2011, que 
se apresenta tanto como um 
espaço de partilha de estra-
tégias alternativas no campo 
da alimentação, quanto 
como um espaço funcional 
de «produção» de alimentos.
Curadoria: rita fabiana

Visita oriEntada

Plantas comestíveis, 
nutritivas e 
medicinais no  
Jardim Gulbenkian
13 mai / sáB. / 15H30

Ver página 46.

mEsa-rEdonda

Expect Resistance 
– Resiliência, 
autonomia e 
imaginação
13 mai / sáB. / 17H00

Espaço proJEto – 

ColEçÃo modErna

Entrada liVrE

O projeto expositivo Joy 
of surviving, que traduzi-
mos para português como 
Alegria e sobrevivência, 
sublinhando e ampliando  
a relação poética e comuta-
tiva entre estas duas pala-
vras-conceito, é a primeira 
exposição individual de 
Tamás Kaszás (1976, 
Dunaújváros, Hungria) 
em Portugal. Para esta 
exposição, o artista reuniu 
um conjunto de trabalhos 

individuais e colaborati-
vos que, com base num 
cenário iminente de colapso 
ecológico e económico, 
dão corpo à criação de 
uma ficção sobre um futuro 
alternativo – que é simul-
taneamente um «manual 
de sobrevivência» para o 
presente –, construído a 
partir dos valores da ima-
ginação, da cooperação, 
do coletivo, da autossufi-
ciência, e da recuperação 
e reinterpretação de uma 
ciência popular ancestral. 
Estar preparado para um 
futuro colapso, ou para um 
futuro depois do colapso, 
significa também ser mais 
autónomo no presente  
em relação às estruturas 
reguladoras do estado  
e da economia.
A presente mesa-redonda 
procura criar um outro 
espaço de reflexão para 
estas questões, reunindo 
projetos de intervenção e 
reflexão no âmbito da agri-
cultura urbana, da perma-
cultura e da ética ambiental.
oradores a anunciar  
brevemente.

para mais informações, 
consultar gulbenkian.pt/
museu/evento/tamas-kaszas.

nota: a mesa-redonda  
iniciar-se-á com uma  
breve visita à exposição.
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Manuela Marques 
e Versailles.  
A face escondida 
do sol
atÉ 22 mai 

ColEçÃo do fundador 

E galEria do piso 

infErior 

A artista Manuela Marques 
apresenta pela primeira 
vez ao público, na Galeria 
do Piso Inferior da Coleção 
do Fundador, um conjunto 
de fotografias e instala-
ções sonoras, resultante 
de vários meses de deam-
bulações pelo Palácio de 
Versalhes, onde se tornou 
flâneur, percorrendo os 
espaços mais recônditos, 
captando atmosferas ou 
registando pormenores 
de objetos sumptuosos 
ou graffiti inesperados, e 
ainda sons, que remetem 
para a vivência contempo-
rânea dos espaços, lugares 
de trabalho para uns e de 
deleite para milhões de 
visitantes que percorrem 
as suas salas, corredores, 
jardins. 

Este projeto, que tem 
Versalhes como epicentro, 
suscitou a criação de um 
itinerário que se alargou 
para as galerias de arte 
francesa do século xVIII 
da Coleção do Fundador, 
destacando, entre outros 
temas, o mecenato régio, 
as indústrias do luxo e o 
dinamismo da atividade 
cultural, que encontrou na 
produção editorial um dos 
seus momentos mais signi-
ficativos. Para ilustrar estes 
temas, a Coleção apresenta 
importantes exemplares em 
exposição permanente ou 
provenientes das reservas, 
mostrando um vasto 
conjunto de obras (algumas 
das quais pela primeira vez), 
que vão da ourivesaria  
à pintura, passando pelo 
mobiliário, pelos têxteis, 
pelas porcelanas, sem 
esquecer a arte do livro. 
Muitas destas obras foram 
encomendas régias e da 
nobreza francesa, realiza-
das entre os reinados de 
Luís xIV e Luís xVI. 
Curadoria: João Carvalho 
dias, nuno Vassallo e silva

Visita oriEntada

À conversa com o 
curador e a artista – 
Versailles de papel
18 mai / qui. / 16H00

Visita integrada na 
programação especial do dia 
internacional dos museus.

Ver página 24.

José de Almada 
Negreiros:  
Uma maneira  
de ser moderno
atÉ 5 Jun

galEria prinCipal E 

galEria do piso infErior 

– EdifÍCio sEdE

Curadoria: mariana pinto  
dos santos

Curadoria executiva:  
ana Vasconcelos

Ver detalhes sobre a 
exposição e programação 
relacionada na página 20.

 a inaugurar 

Emily Wardill. 
Matt Black  
and Rat
2 Jun a 28 ago 

Espaço proJEto 

E sala poliValEntE 

– ColEçÃo modErna

A exposição apresenta 
trabalhos recentes da 
artista britânica Emily 
Wardill (1977), que vive e 
trabalha em Lisboa desde 
2012 e cujo trabalho tem 
recebido grande atenção 
crítica nos meios inter-
nacionais. A exposição, 
realizada em parceria com 
o museu Bergen Kunsthall 
(Noruega), possibilitou 
a realização de um novo 
trabalho fílmico, intitulado 
No Trace of Accelarator. 

Nesta exposição, Emily 
Wardill apresentará três 
obras: o filme I Gave My 
Love a Cherry That Had 
No Stone (2015-2016), 
que teve como cenário o 
foyer do Grande Auditório 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian; a série de 
relevos-objetos An Easy 
Swan, que será pela 
primeira vez exposta ao 
público; e o novo filme 
No Trace of Accelarator, 
produzido expressa-
mente para as exposições 
em Bergen e em Lisboa. 
São três trabalhos que 
permitem dar a conhecer 
ao público português uma 
obra singular, que explora 
questões como os limites 
da perceção, da comunica-
ção e da linguagem.
Curadoria: rita fabiana

Visita oriEntada

À conversa com  
a curadora e a artista
3 Jun / sáB. / 16H00

Ver página 38.

Helmut Federle – 
Matéria abstrata /  
Abstract matter
9 Jun a 18 sEt 

ColEçÃo do fundador E 

galEria do piso infErior 

O Museu Calouste 
Gulbenkian apresenta uma 
exposição sobre o trabalho 
e as coleções de cerâmicas 
marroquinas e japonesas 
do século xVII do pintor 
suíço Helmut Federle, que 
serão postas em diálogo 
com as cerâmicas de arte 
islâmica da Coleção do 
Fundador, quer no espaço 
da galeria de arte islâmica 
da exposição permanente, 
quer na Galeria do Piso 
Inferior.
Esta exposição inclui um 
conjunto de pinturas sele-
cionadas pelo próprio 
artista, em estreita cola-
boração com a curadoria 
do Museu, e cerca de trinta 
cerâmicas de ambas as 
coleções.
Curadoria: Jorge rodrigues

Visita oriEntada

À conversa com  
o curador e o artista
9 Jun / sEx. / 16H00

Ver página 38.

Visitas oriEntadas

24 Jun / sáB.; 

13 sEt / qua. / 15H00 

Ver página 45.
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The Very Impress 
of the Object: 
Escultura no ecrã
14 Jul a 2 out 

galEria prinCipal 

– EdifÍCio sEdE

Um dos primeiros objetos 
a ser fotografado pelo 
pioneiro Henry Fox Talbot, 
por volta de 1840, foi um 
busto de Pátroclo, que não 
era uma escultura original, 
mas uma réplica em gesso. 
Estes dois factos lançam, 
através de uma interro-
gação, um dos temas da 
presente exposição: porquê 
esta relação de amor entre 
a fotografia e a escultura? 
E acrescentam ainda uma 
outra ideia fecunda – a de 
cópia/réplica e reprodução. 
Se os primeiros fotógrafos 
escolheram a escultura 
como modelo, sabemos 
porquê, pelo menos em 
parte: a escultura é imóvel 
e a tecnologia inicial exigia 
longas exposições. Mas 
por que razão os artistas 
contemporâneos, em 
particular os artistas que 
trabalham com imagens 
em movimento, continuam 
a encontrar temas na 
escultura? Porque filmam 
algo que não se pode 
mover e que não requer 
o seu tipo específico de 
registo, o suporte fílmico? 
Há nesta aparente contra-
dição algo de intrigante, 
uma espécie de desafio. 
E é justamente em torno 
desta ideia que a presente 
exposição convida vários 
artistas internacionais a 

expor o seu trabalho: Anja 
Kirschner (1977) & David 
Panos (1971), Fiona Tan 
(1966), Mark Lewis (1958), 
Rosa Barba (1972), Lonnie 
van Brummelen (1969) & 
Siebren de Haan (1966). 
«The very impress of the 
object» foi uma frase 
proferida em 1855 numa 
palestra sobre o trabalho  
de Henry Fox Talbot.
Curadoria: penelope Curtis

Visita oriEntada

À conversa  
com a curadora  
e convidados
14 Jul / sEx. / 17H00

Visita integrada  
na programação do Jardim  
de Verão.

Ver página 39.

Visitas oriEntadas

15 Jul; 30 sEt / sáB.

15H00

Visitas integradas  
na programação do Jardim  
de Verão.

Ver página 45.

Visita oriEntada

Escultura fora do  
ecrã – uma leitura  
da escultura da 
Coleção Moderna 
em relação com a 
exposição The Very 
Impress of the Object
24 sEt / dom. / 11H00

Ver página 41.

Festejos de  
Renovação:  
Arte Islâmica no 
Museu Calouste 
Gulbenkian
Em 2017, o Museu Calouste 
Gulbenkian promoveu  
a criação de duas insta-
lações-intervenções na 
galeria de arte islâmica 
da Coleção do Fundador, 
carregadas de significado 
simbólico para o mundo 
islâmico: em março, uma 
instalação em torno do 
Noruz, momento marcante 
para o mundo persa e para 
a Ásia Central, e em junho 
uma instalação em torno 
do Eid al-Fitr, ritual impor-
tante para todo o mundo 
muçulmano.
Este projeto tem a 
curadoria da investigadora 
Sussan Babaie e dos alunos 
do The Courtauld Institute 
of Art, da Universidade de 
Londres, em colaboração 
com os curadores Clara 
Serra e Jorge Rodrigues, 
do Museu Calouste 
Gulbenkian.
Tendo como ponto de 
partida a evocação destas 
celebrações – Noruz e  
Eid al-Fitr –, é encenada 
a apresentação de um 
conjunto de objetos da 
Coleção que, num dado 
contexto histórico e social, 
integravam estas festivida-
des, nomeadamente  
os banquetes.

Eid al-Fitr
23 Jun a 17 Jul

ColEçÃo do fundador – 

galEria dE artE islÂmiCa

Intervenção em torno de um 
tapete do Cáucaso, envol-
vendo igualmente objetos 
predominantemente 
otomanos, como cerâmicas, 
tecidos, uma lâmpada  
de mesquita e um tapete  
de oração.
Curadoria: Clara serra,  
Jorge rodrigues (em 
colaboração com sussan  
Babaie e os alunos do the 
Courtauld institute of art)

Visita oriEntada

Eid al-Fitr
25 Jun; 2 Jul / dom. 

15H00

Visitas integradas  
na programação do Jardim  
de Verão.

Ver página 41.

ConfErÊnCia

Arte islâmica  
no Museu hoje:  
uma oportunidade?
29 Jun / qui. / 18H00

Com sussan Babaie, Hartwig 
fischer e/ou avinoam shalem 
e/ou martin roth 

Conferência integrada  
na programação do Jardim  
de Verão.

para mais informações, 
consultar gulbenkian.pt/
museu.

Marie José Burki –  
Às vezes sombra, 
às vezes luz /  
Sometimes shade,  
sometimes light
15 sEt a 20 noV

ColEçÃo modErna

Marie José Burki (Biel, 
Suíça, 1961) trabalha 
sobretudo em suporte 
fílmico, mas recorre 
também 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 protagonizam 
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

Visita oriEntada

À conversa com a 
curadora e a artista
16 sEt / sáB. / 16H00

Ver página 39.
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A exposição José de 
Almada Negreiros: Uma 
maneira de ser moderno 
constitui uma oportuni-
dade para se pensar no 
que vários artistas e histo-
riadores entenderam por 
modernismo, quais as dife-
rentes propostas artísticas 
que se reclamaram parte 
da modernidade, quais as 
ligações entre política e 
arte nos regimes autoritá-
rios do século xx e quais as 
perspetivas que diferentes 
gerações da comunidade 
artística, crítica ou de histo-
riadores tiveram sobre  
os artistas ativos desde  
o início do século xx.  
São estes os temas que  
o ciclo de mesas-redondas 
se propõe debater. Uma 
sessão especial, dedicada 
aos quatro manifestos artís-
ticos escritos por Almada 
Negreiros, terá lugar na 
Casa Fernando Pessoa. 
Este ciclo é organizado 
pelo Instituto de História 
da Arte da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de 
Lisboa. 
mais informação será 
disponibilizada no site 
gulbenkian.pt.

Modernismos  
e Estado Novo
10 mai / qua. / 18H00

oradores: gustavo rubim, 
Joana Brites, manuel  
deniz silva 

Discursos sobre 
Almada Negreiros
31 mai / qua. / 18H00

oradores: luís trindade, 
mariana pinto dos santos, 
osvaldo manuel silvestre

pEça dE tEatro

Antes de 
Começar, 
de Almada 
Negreiros
13 mai / sáB. / 16H00

14 mai / dom. / 11H00

50 min (sEguida dE 

ConVErsa Com os atorEs)

sala poliValEntE – 

ColEçÃo modErna

máx. 140 EspECtadorEs / 

3€ Criança; 5€ adulto

a partir dos 4 anos

Algures, no teatro do 
mundo, há um boneco e 
uma boneca que se mexem 
como as pessoas. Algures, 
no teatro do mundo, 
existem os sobreviven-
tes do Grande Circo, dois 
bonecos que foram salvos 
pelo Homem, o bonecreiro 
que sempre cuidou das 
marionetas que faziam 
parte do grande espetáculo.
O boneco não sabe que a 
boneca se mexe como as 
pessoas, e a boneca não 
sabe que o boneco se mexe 
como as pessoas. Quando 
descobrem que se mexem, 
não sabem se são bonecos 
ou são pessoas.
As pessoas não sabem que 
o boneco e a boneca se 
mexem como elas. 
Mas o Homem sabe que os 

seus bonecos têm coração; 
também ele tem esta 
certeza de que o coração, 
ao invés da cabeça, sabe 
sempre tudo. Ao fim e ao 
cabo, depois de tantos anos 
de espetáculos com os 
seus bonecos, também o 
Homem já não sabe quando 
é boneco ou quando é 
homem.
Antes de Começar, um 
belíssimo texto de Almada 
Negreiros, é a linguagem do 
novo circo e também uma 
conversa entre os bonecos 
e o mundo das pessoas – 
das pequenas e também 
das grandes, porque «as 
pessoas antes de serem 
grandes começam por ser 
pequeninas!». 
dramaturgia e encenação: 
Jorge gomes ribeiro

produção: Companhia  
da Esquina

Elenco: daniel seabra, pedro 
martinho, sandra gameiro

música: nuno lacerda

Conceção cénica: Jorge gomes 
ribeiro, rita fernandes

figurinos: rita fernandes

Execução de guarda-roupa: 
atelier alda Cabrita

Curso tEÓriCo-prátiCo

Modernismo(s): 
a arte e  
os artistas 
20 E 27 mai / sáB. 

10H00 Às 13H00; 

14H30 Às 17H30 

12H (2 sEssõEs dE 6H)

Ver detalhes na página 52.

José de Almada Negreiros 
(1893-1970) foi um artista 
multifacetado, em cuja 
obra encontramos as mais 
diversas linguagens artís-
ticas: pintura e desenho, 
bailado, teatro, romance, 
contos, conferências, 
ensaios, livros manuscritos 
ilustrados, poesia, narrativa 
gráfica, pintura mural, artes 
gráficas – todas elas con-
sideradas por Almada, no 
final da vida, como parte do 
«espetáculo» que o artista 
tem por missão dar a ver ao 
público. A exposição José 
de Almada Negreiros: Uma 
maneira de ser moderno 
vem colmatar uma lacuna 
existente desde 1993, data 
da última grande exposição 

dedicada ao artista moder-
nista. Trata-se de uma 
exposição antológica, 
que mostrará sobretudo 
a produção plástica de 
Almada, pondo particular  
ênfase na ilustração,  
na narrativa gráfica  
e na inusitada relação  
do artista com o cinema. 
A exposição propõe uma 
abordagem renovada 
à presença de Almada 
Negreiros no modernismo 
português e é acompanhada 
de uma programação variada, 
que evidencia a abrangên-
cia da obra do artista.
Curadoria: mariana pinto  
dos santos

Curadoria executiva:  
ana Vasconcelos

José de Almada 
Negreiros:  
Uma maneira  
de ser moderno

Galeria Principal e 
Galeria do Piso Inferior –  
Edifício Sede
Até 5 Jun

 programaçÃo  
 rElaCionada 

Visitas 
orientadas 
6, 13, 20, 27 mai / sáB. 

11H30; 15H00; 15H30

Ver detalhes na página 44.

À conversa com 
as curadoras 
6 mai / sáB. / 11H00 

12, 26 mai / sEx. / 16H00

Ver detalhes na página 37.

Almada nas 
Gares Marítimas 
de Alcântara 
e da Rocha do 
Conde de Óbidos
27 mai / sáB. / 15H30

Ver detalhes na página 38.

Começar: 
uma viagem 
matemática 
por Almada 
Negreiros
14 mai / dom. / 11H00

Ver detalhes na página 40.

Ciclo de mesas- 
-redondas
foYEr do grandE 

auditÓrio – 

EdifÍCio sEdE

Entrada liVrE
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Em 1770, Catarina II da 
Rússia encomenda a Paris 
aquele que seria designado 
como «Serviço Orloff». 
Executado em prata, 
este serviço destinava-
-se a ser usado pela 
imperatriz, permitindo 
servir sessenta convi-
dados. Acabaria por ser 
oferecido ao seu protegido, 
o príncipe Gregory Orloff. 
Foi o primeiro serviço que 
Catarina II encomendou a 
ourives de Paris, fornece-
dores das principais cortes 
europeias. No final dos  
anos 20, Calouste 
Gulbenkian adquire 
algumas das mais impor-
tantes obras do serviço, 
então pertencentes ao 
Museu do Hermitage em 
São Petersburgo, numa 
altura em que os sovietes 
procuravam obter exter-
namente divisas fortes 
para financiarem o «I Plano 
Quinquenal» de Estaline. 
Estas obras em prata 
servem de pano de fundo 
a inúmeras histórias: as 
opções estéticas de uma 
imperatriz que encontra em 
Paris os executantes da sua 
imagem de poder iluminado, 
a utilização do patrimó-
nio cultural como ativo 
financeiro de uma nação, 
ou mesmo as consequên-
cias da Segunda Guerra 
Mundial, com a chegada, em 
1942, de Calouste Sarkis 
Gulbenkian a Portugal. 

 10H45 

Visível e invisível 
na obra de Degas
por luÍsa sampaio

ColEçÃo do fundador

A obra Retrato de Henri 
Michel-Lévy, uma das 
mais inquietantes e enig-
máticas composições de 
Degas, desenvolve-se num 
espaço de representação 
complexo, onde o pintor, 
através de elementos astu-
ciosamente enclausurados 
em segmentos distintos 
da composição, simulta-
neamente (se) revela e (se) 
esconde, num jogo intermi-
nável de verdade e ilusão. 

 11H15 

Uma história 
escondida  
num tapete
por Clara sErra

ColEçÃo do fundador 

O tapete tipo «combate 
de animais» é um dos mais 
importantes da Coleção.  
É um tapete persa do 
século xVI, produzido 
em Kashan, um dos mais 
importantes centros de 
produção têxtil da época. 
Este exemplar, inteiramente 
feito em seda, pertence a 
um conjunto de tapetes de 
uma tipologia singular, da 
qual só existem dezasseis 
em todo o mundo. O que a 
maior parte das pessoas 
desconhece é que esta 
peça foi restaurada por 
Hagop Kapoudjian, um 

tapeceiro arménio que se 
fixou em Paris na década de 
1920 e que trabalhou para 
Calouste Gulbenkian como 
restaurador de tapetes. 
Hagop Kapoudjian vivia 
em Istambul e, tal como 
Calouste Gulbenkian, foi 
forçado a abandonar a 
Turquia devido ao aumento 
das perseguições aos 
arménios. 

 12H00 

Vigiar, esconder  
e punir – uma 
«história contro-
versa» a partir  
da série 22474, 
(2000), de José 
Luís Neto
por lEonor nazarÉ

ColEçÃo modErna

No início do século xx, nas 
penitenciárias portuguesas, 
o uso obrigatório do capuz 
impedia a identidade e o 
reconhecimento dos pri-
sioneiros. José Luís Neto 
amplia os rostos tapados de 
cada um (dez casos) a partir 
do negativo de uma fotogra-
fia de Benoliel realizada em 
1913, fazendo sentir, mais 
do que ver, o encarcera-
mento físico e psicológico 
extremo a que o dispositivo 
correspondia.
Se ser aprisionado na 
solidão e no anonimato 
total causa viva repug-
nância ao homem con-
temporâneo, a exposição 
voluntária da vida privada 
nas redes sociais coloca-o, 

Comemorações 
do Dia Internacional 
dos Museus

 18 mai, qui. 

duraçÃo mÉdia dE Cada 

ConVErsa 30 min

mÍn. 10 – máx. 30 

gratuito (rEquEr 

lEVantamEnto dE BilHEtE)

Museus  
e histórias 
controversas: 
dizer o indizível  
em museus
Em 2017, o ICOM definiu  
o tema «Museus e histórias 
controversas: dizer o 
indizível em museus» como 
mote para uma reflexão – 
naturalmente diferenciada e 
respondendo aos contextos 
nacionais – acerca do papel 
dos museus nas comunida-
des e na sociedade em geral.
O Museu Calouste 
Gulbenkian respondeu 
ao desafio criando um 
programa de conversas 
curtas e informais, que 
decorrerão nas galerias 
ao longo de todo o dia.
Tais conversas resultam 
da escolha e da resposta 
de cada curador a esta 
temática, numa posição de 
abertura, diversidade e mul-
tiplicidade de vozes e visões.

 10H15 

Negociações 
europeias e 
compra de obras
por nuno Vassallo E silVa

ColEçÃo do fundador

Museu Calouste 
Gulbenkian
18 e 21 Mai
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aparentemente, no extremo 
oposto da vivência comu-
nitária: mas esses dois 
extremos tocam-se na 
condição «prisional» da 
vigilância permanente.

 12H30 

Criação do 
edifício do 
Centro de Arte 
Moderna –  
uma história  
de resistência  
e contestação
por patrÍCia rosas

ColEçÃo modErna

Entre o momento em que 
se reconheceu a necessi-
dade de criar um edifício 
que albergasse a coleção 
que a Fundação Calouste 
Gulbenkian vinha adqui-
rindo desde 1958 e a 
construção e inauguração 
do Centro de Arte Moderna 
(CAM) em 1983 no Parque 
Gulbenkian, passaram-
-se anos de estudo e de 
polémica em torno do que 
hoje é o edifício da Coleção 
Moderna do Museu 
Calouste Gulbenkian.  
A partir desta discussão, 
caminharemos por debates 
televisivos e por manifes-
tações no Jardim, para 
percebermos de que modo 
o CAM constituiu uma mais-
-valia num país que, embora 
atravessando uma época de 
crescimento e desenvolvi-
mento, se achava marcado 
por grandes lacunas 
culturais. 

 14H45 

A história 
silenciada
por ana VasConCElos

ColEçÃo modErna

Digressão pela «batalha dos 
três reis» e pela constru-
ção do mito sebastianista 
através da dupla face de um 
boneco de papel e do que  
a narrativa histórica prefere 
esquecer.
O artista José de 
Guimarães é conhecido 
pela profunda influên-
cia que a cultura e a arte 
africanas exercem sobre 
a sua obra. Na década 
de 1980, o seu trabalho 
refletia estas preocupa-
ções, através de peças 
que retomavam temas 
da história e da história 
da arte, como esta obra 
sobre o rei D. Sebastião, 
ou o retrato de Hélène 
Fourment, realizado a partir 
dos numerosos retratos que 
Rubens fez da sua mulher 
(um deles pertencente à 
Coleção do Fundador). 
Através da figuração cari-
catural do rei-fantasma, 
Guimarães convoca a 
escultura africana para nos 
falar sobre os escombros 
de um passado comum.

 15H30 

Os vidros 
mamelucos  
da coleção de 
arte islâmica
por JorgE rodriguEs

ColEçÃo do fundador 

O Museu Calouste 
Gulbenkian possui uma 
notável coleção de vidros 
mamelucos, produzidos no 
Egito ou na Síria islâmicos 
do século xIV, incluindo sete 
lâmpadas de suspensão, 
duas garrafas e uma notável 
jarra com representações 
de pássaros de diversas 
espécies, e entre eles a 
mitológica Fénix de influên-
cia chinesa.
As lâmpadas, com deco-
rações douradas e esmal-
tadas e com inscrições 
que remetem para os seus 
doadores, e na maioria dos 
casos para a Sura da Luz do 
Alcorão – Nur –, atestam a 
sua relevância simbólica no 
interior das salas de oração, 
enquanto manifestação da 
presença divina, e também 
a importância do patronato 
por parte de figuras 
notáveis do mundo islâmico, 
com pormenores insuspei-
tados, que procuraremos 
dar a conhecer melhor.

 16H00 

Versailles  
de papel
por JoÃo CarValHo dias 

E manuEla marquEs 

ColEçÃo do fundador 

A escrita de vândalo nas 
fotografias de Manuela 
Marques (séries Verre e 
Reflet) encerra códigos que 
ultrapassam a noção de 
tempo. Alguns dos exemplos 
que a artista registou são 
reveladores da fantasmago-
ria de uma escrita persona-
lizada, vestígio da passagem 
do visitante por um espaço 
tornado templo da história. 
Esta espécie de «pré-texto» 
encontra matéria numa 
Versalhes de papel, cons-
truída em muitos livros, 
que escondem palavras e 
ideias, mas que os leitores 
revelam. São palavras 
e ideias que sussurram, 
embalam e seduzem, ou que 
escarnecem e se propagam, 
servindo de condimento e de 
estímulo à desobediência, 
que conduz à intemperança.

 17H00 

A Coleção 
Gulbenkian 
sai do armário 
dourado? 
Narrativas queer 
na Coleção 
Gulbenkian
por miCHaEl langan

ColEçÃo do fundador

Há muitas maneiras dife-
rentes de ler uma coleção 
de arte. Geralmente, a hete-
rossexualidade, o género 
masculino e a «brancura» 
(racial) são presumidas, a 
menos que seja declarado 
o contrário, e declarar 
o contrário é tornar-se 

«outro». Existem também 
diversas maneiras de ler 
coleções como queer – usar 
a biografia dos artistas, 
examinar o assunto da peça 
ou fazer uma leitura da 
estética são algumas das 
possibilidades. Geralmente 
pensamos saber o que é 
arte queer, mas sabemos 
mesmo? Centrando-se 
em peças específicas da 
Coleção, Michael Langan 
explorará a possibilidade de 
descobrir histórias escon-
didas e marginalizadas e 
procurará criar «outras» 
narrativas que desafiam 
estas premissas, desafiando 
também o espectador.
nota: Esta visita será 
realizada em inglês.

 17H45 

A Coleção 
Moderna e a  
sua relação com  
o Estado Novo
por pEnElopE Curtis 

ColEçÃo modErna

Por que razão o Estado 
Novo está tão pouco 
representado na Coleção 
Moderna? O que significa o 
termo «moderno» e de que 
maneira a presente disposi-
ção cronológica da coleção 
é um ensaio para minorar o 
preconceito modernista?
Que tabus ainda existem 
sobre estas questões e 
de que maneira a Coleção 
Moderna espelha este 
problema?
nota: Esta visita será 
realizada em inglês.

 21 mai, dom. 

90 min

mÍn. 10 – máx. 18 

Entrada liVrE

 11H00 

O poder da 
síntese – 
simplificar o 
traço, representar 
a natureza
ColEçÃo do fundador

Ao percorrer a galeria de arte 
islâmica, teremos a oportu-
nidade de observar a simpli-
cidade das formas vegetais 
e o preenchimento do vazio 
através de padrões lineares. 
A geometria presente 
nestas obras procura 
conciliar uma imagem orga-
nizada da natureza com  
a ideia de perfeição. Como 
resumimos uma flor a uma 
linha? E como tecer várias 
linhas para formar um 
padrão? 
Procuraremos construir 
o nosso próprio jardim de 
símbolos, desenhando e 
multiplicando, tendo como 
objetivo a criação de uma 
ideia de infinito presente 
na arte islâmica. Esta visita 
para desenhar procurará na 
linha a base para um registo 
gráfico de síntese, repleto 
de intenção e significado. 
É um exercício acessível 
para qualquer nível de 
desenhador.
Conceção e orientação: 
ricardo mendes
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A Fundação Calouste 
Gulbenkian associa-se ao 
evento especial Portas 
Abertas, um desafio 
lançado pela associação 
Acesso Cultura a todas 
as instituições culturais 
na semana de 19 a 25 
de junho. Assim, durante 
quatro dias dessa semana, 
a Fundação abrirá as portas 
para dar a conhecer lugares 
a que normalmente os 
visitantes não têm acesso, 
pedindo a quem lá trabalha 
para contar o «outro lado 
da história». O que se 
faz, como e porquê, nos 
depósitos da Biblioteca 
de Arte, nos bastidores 
do edifício Gulbenkian ou 
nos viveiros do Jardim 
Gulbenkian?

Portas Abertas

Nos bastidores 
do edifício 
Gulbenkian
19 Jun / sEg. / 13H00 

60 min

ponto dE EnContro: 

rECEçÃo do EdifÍCio sEdE

máx. 25 / gratuito 

(rEquEr lEVantamEnto 

dE BilHEtE)

A construção do edifício 
Gulbenkian nos anos 60 
permitiu testar e imple-
mentar as mais avançadas 
soluções técnicas, tanto no 
campo da arquitetura como 
no campo das engenharias 
– climatização e ventila-
ção, central elétrica, som, 
comunicação, entre outras. 
Apesar de hoje já terem 
sido parcialmente substi-
tuídas por sistemas mais 
atuais, as áreas técnicas 
do edifício continuam a ser 
um universo fascinante de 
infraestruturas e oficinas. 
Esta visita revela o funcio-
namento dos bastidores 
de um edifício que alberga, 
além de todos os escritó-
rios da Sede da Fundação, 
um vasto programa de 
concertos, exposições,  
conferências e espetáculos.
orientação: Jorge lopes

O coração 
do Jardim 
Gulbenkian
20 Jun / tEr. / 13H00 

60 min

Jardim

ponto dE EnContro: 

rECEçÃo do EdifÍCio sEdE

máx. 25 / gratuito 

(rEquEr lEVantamEnto 

dE BilHEtE)

Por indicação dos arqui-
tetos paisagistas Manuel 
de Azevedo Coutinho e 
Gonçalo Ribeiro Telles, 
foram criados, em 1958, 
uma equipa de jardinagem, 
um viveiro e instalações de 
apoio para a recuperação e 
manutenção do parque que 
é hoje o Jardim Gulbenkian.
Esta equipa tem sido, desde 
o início, uma «escola» 
de jardineiros, onde se 
aprendem estratégias de 
manutenção de um jardim 
em sinergia com a própria 
natureza: integrando o 
surgimento espontâneo de 
alguma vegetação, os ciclos 
de crescimento e morte 
das plantas, estratégias de 
captação e recirculação da 
água da chuva para rega, a 
instalação de prados bio-
diversos mais resistentes à 
secura e a doenças, e res-
peitando a lógica natural de 
distribuição da vegetação 
na paisagem, de acordo 
com as situações geográfi-
cas e microclimáticas.

Nesta visita vamos 
conhecer os viveiros que 
são o coração do Jardim 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian e falar com o 
jardineiro responsável pela 
sua manutenção.
orientação: antónio graça

Onde estão  
os livros?
21 Jun / qua.; 

22 Jun / qui. / 17H30 

40 min

BiBliotECa dE artE

ponto dE EnContro: 

Entrada da BiBliotECa 

dE artE

máx. 12 / gratuito 

(rEquEr lEVantamEnto 

dE BilHEtE)

Frequentemente, quem 
entra na sala de leitura 
da Biblioteca de Arte 
admira-se por ver ali apenas 
algumas, não muitas, 
estantes. Tão importante e 
afamada biblioteca com tão 
poucos livros! Esta visita 
revela não só a história da 
Biblioteca de Arte através 
de obras do seu acervo 
documental pertencentes 
a algumas das coleções 
especiais, com destaque 
para a biblioteca particular 
do Fundador, como também 
permite descobrir onde e 
como se guardam os livros.
orientação: ana Barata, 
Constança rosa

19 a 25 Jun
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«É preciso saber sentir, mas também 
saber como deixar de sentir, porque  

se a experiência é sublime, pode  
tornar-se igualmente perigosa. 

Aprenda a encantar e a desencantar. 
Observe, estou lhe ensinando  

qualquer coisa de precioso: a mágica 
oposta do “abre-te, Sésamo”.  

Para que um sentimento perca o 
perfume e deixe de intoxicar-nos, nada

há de melhor que expô-lo ao sol.»ClariCE lispECtor
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Cultivar a terra, cultivar 
a criatividade, cultivar o 
espírito, cultivar alimentos, 
cultivar a amizade... 
Segundo Cícero, «cultivar é 
a ação que o Homem realiza 
quer sobre o seu meio, quer 
sobre si mesmo, visando 
uma transformação para 
melhor». 
Aqui, no Jardim, como na 
paisagem, a natureza e a 
cultura uniram-se, e é por 
isso o espaço ideal para 

fazer crescer as nossas 
capacidades criativas.
A chegada do outono, neste 
hemisfério, e da primavera, 
do outro lado do mundo, 
marcam também o início de 
um novo ano agrícola. 
Os Encontros da Paisagem, 
com propostas para todas 
as idades, são ocasião para 
dar largas à criatividade, 
contemplar, aprender, 
conversar, semear novas 
ideias, ser poeta da vida.

ofiCina dE ConstruçÃo  
dE pEquEnos Jardins

Microjardim 
portátil
11H00 Às 12H00; 

12H00 Às 13H00; 

15H00 Às 16H00; 

16H00 Às 17H00

Jardim

mÍn. 5 – máx. 12 / 7,5€ 

(adulto + Criança)

familiar adiCional 

(adulto ou Criança) 4€

5 aos 10 anos

O tamanho não conta. Um 
jardim, grande ou pequeno, 
é sempre um lugar onde nos 
podemos maravilhar com a 
Natureza e a Vida, aprender 
sobre elas, trabalhar com 
elas. Jardinar é fazer magia 
– transformar uma semente 
numa planta com belas e 
cheirosas flores, ou delicio-
sos frutos, ou numa árvore  
à qual podemos subir daqui 
a uns anos! 
Vamos construir, em 
miniatura, o jardim dos 
nossos sonhos, que 
podemos levar para casa  
e ver crescer.
Conceção e orientação: leonor 
pêgo, Vanda Vilela

ofiCina dE diários 
gráfiCos

Desenhar  
a paisagem
11H00 Às 13H30 / 2H30

Jardim

mÍn. 10 – máx. 25 / 5€

+ 12 anos

No interior do Jardim 
existem várias situações 
que nos transportam 
para paisagens bem 
longe de Lisboa! Quais as 
melhores técnicas para 
desenhar paisagem? Como 
funciona a perspetiva num 
panorama em que só vemos 
vegetação? Como usar os 
verdes?
Estes são alguns dos temas 
que trabalharemos nesta 
oficina de diário gráfico.
Conceção e orientação:  
mário linhares

materiais necessários: 
diário gráfico, lápis, 
canetas pretas médias  
e grossas, material  
para colorir.

Visita oriEntada

Aves jardineiras 
do Jardim 
17H00 Às 18H30 / 90 min

Jardim – CEntro 

intErprEtatiVo gonçalo 

riBEiro tEllEs

mÍn. 8 – máx. 22 / 2€

+ 16 anos

O Jardim da Fundação é um 
oásis em Lisboa. Oferece 
inúmeros atrativos, que 
se repartem pelo valor 
cénico do conjunto e pelos 
diversos nichos e recantos. 
Nesta visita propomos 
um despertar sensorial 
diferente: abstraia-se 
dos ruídos lá de fora e 
concentre a sua atenção 
nos cantos das aves 
que partilham o Jardim. 
Surpreenda-se com o coro 
e com as espécies que o 
compõem. A visita pretende 
dar a conhecer as espécies 
que integram o cortejo 
da avifauna do Jardim da 
Fundação e permitir que os 
participantes descubram 
como identificar as diferen-
tes aves. Esta atividade visa 
dar a conhecer as espécies 
de aves mais comuns 
que integram a avifauna 
nidificante no Jardim 
Gulbenkian, bem como os 
critérios e princípios gerais 
utilizados na identificação 
de aves no terreno.
Conceção e orientação:  
João E. rabaça

 16 sEt / sáB. 

ofiCina dE ExprEssÃo 
plástiCa E poÉtiCa

Desejos para  
o planeta
11H00 Às 12H00; 

12H00 Às 13H00; 

15H00 Às 16H00; 

16H00 Às 17H00

Jardim

mÍn. 5 – máx. 12 / 7,5€ 

(adulto + Criança)

familiar adiCional 

(adulto ou Criança) 4€

5 aos 10 anos

O Jardim é um espaço 
mágico onde podemos 
recuperar a energia e 
encontrar a calma no meio 
da cidade. Um simples 
passeio por entre as 
árvores torna evidente o 
bem que nos faz estar em 
contacto com a natureza. 
O que fazer para celebrar 
a natureza? Vamos criar 
livros instantâneos e 
postais ilustrados com 
desejos escritos e pictó-
ricos. Usando carimbos 
variados, podemos cruzar 
sinais e alfabetos, compor 
mensagens e poemas 
visuais. Faz o teu manifesto! 
Conceção e orientação:  
ana pêgo, rita raposo

Encontros 
da Paisagem – 
Cultivar

16 e 17 Set
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ofiCina dE Contos

Contos de 
paisagens
11H00 Às 11H30; 

14H30 Às 15H00; 

16H00 Às 16H30 / 30 min

Jardim

mÍn. 8 – máx. 50 / 2€ 

+ 4 anos (as Crianças 

atÉ aos 10 anos dEVErÃo 

sEr aCompanHadas 

dE um adulto)

E como falamos de 
paisagem, o Jardim volta 
a ser lugar para ouvir e 
contar histórias. Mais uma 
vez, os seus recantos, os 
seus pequenos e discretos 
habitantes, as suas árvores, 
as suas flores e a sua água, 
que ora corre murmurante, 
ora espelha as estrelas e 
as nuvens, são os grandes 
protagonistas.
Há muito que as histórias 
são um meio de compre-
ender a natureza. Há muito 
que nos ensinam a apreciar 
os dias longos de verão 
ou a nudez das árvores 
no inverno, a não temer 
os eclipses e os trovões, 
a entender o sentido 
secreto do canto das aves. 
As suas verdades não se 
encontram nos «porquês» 
e nos «comos», mas nessa 
capacidade de sonhar que 
constrói afetos e que final-
mente permite conviver 
sem dominar, compreender 
ao respeitar, proteger sem 
esperar recompensas.
Conceção e orientação: 
associação ouvir e Contar

atiVidadE liVrE

Garden 
sketching – 
encontro de 
urban sketchers 
no Jardim 
Gulbenkian
14H30 Às 17H00

Jardim

Entrada liVrE

todas as idadEs

Como já é habitual, 
este sábado há mais 
um encontro de urban 
sketchers no Jardim. 
Todos os anos aqui se 
juntam verdadeiros espe-
cialistas do desenho e se 
revelam novos talentos, 
novas paixões. Desenhar 
pode ser muito apaixonante 
e divertido, e só não sabe 
quem não experimenta.
Convidamos a participar 
todos os que suspeitam 
que gostam de desenhar e 
outros curiosos. É só trazer 
um caderno de folhas lisas, 
uns lápis ou tintas, e des-
contração. Não há nada 
como experimentar! 
Conceção e orientação:  
urban sketchers portugal

 17 sEt / dom. 

passEio fitogEográfiCo 
Em BiCiClEta

Do Jardim 
Gulbenkian  
a Monsanto – 
as plantas da 
paisagem e os 
seus habitats 
Jardim

11H00 Às 16H00

mÍn. 8 – máx. 20 / 5€

+ 12 anos

Vamos percorrer outro 
projeto do arquiteto paisa-
gista Gonçalo Ribeiro Telles 
– o corredor verde que liga 
a Fundação a Monsanto –  
e perceber em que medida 
o projeto do Jardim 
Gulbenkian replica  
a paisagem portuguesa.  
O que é a Estrutura 
Ecológica de Lisboa e  
qual a sua importância?
Que influência têm o 
clima, o solo, a geologia, 
a presença de água e a 
exposição solar na deter-
minação da vegetação que 
nasce num local?
Existem algumas plantas 
cuja presença num local 
indica exatamente as 
espécies que nascerão 
espontaneamente neste 
espaço caso não haja inter-
venção humana – são os 
chamados bioindicadores. 
Neste passeio aprendere-
mos a identificar algumas 
destas plantas, e outras,  
e a perceber a dinâmica  
da paisagem natural.
Conceção e orientação: 
mariana machado, mauro raposo

Visita dEsEnHada

O artista sai para 
a rua! Pintura 
de paisagem 
na Coleção do 
Fundador: uma 
visita para ver  
e experimentar
11H00 / 2H

ColEçÃo do fundador

mÍn. 10 – máx. 25 / 6€

+ 16 anos

Sentamo-nos ao ar livre 
para pintar uma paisagem. 
Uma nuvem passa e as 
cores mudam, o sol baixa e 
as sombras transformam-
-se... Como captar numa 
pintura o aqui e agora? 
Este foi um dos grandes 
desafios que os pintores 
que no século xIx enfrenta-
ram, quando decidiram sair 
do seu ateliê e pintar ao ar 
livre. Munidos de bisnagas 
de tinta, que eram produ-
zidas industrialmente, e 
prescindindo das laborio-
sas etapas da manufatura 
de pigmentos, os pintores 
encontraram uma liberdade 
de movimentos que deu 
origem a grandes trans-
formações na história da 
pintura. 

Nesta visita dedicada à 
pintura de ar livre, aborda-
remos os pintores da  
Escola de Barbizon e do 
grupo dos Impressionistas 
que se dedicaram a essa 
pesquisa, e continuaremos 
pelo Jardim, experimen-
tando, em aguarela, o traço 
rápido, a pincelada fluida,  
a captação das impressões 
de luz, num exercício de 
descomprometida e des-
complexada pintura ao  
ar livre. 
Conceção e orientação:  
Hugo Barata

nota: os exercícios serão 
praticados com aguarela. 
serão providenciados 
materiais de pintura. os 
visitantes que tenham o seu 
próprio material deverão 
trazê-lo.

mEsa-rEdonda

De «mão  
na terra» –  
a paisagem 
enquanto 
construção 
coletiva
17H00 / 60 min

sala 2 – EdifÍCio sEdE

mÍn. 8 – máx. 60 

gratuito

+ 16 anos

Habitamos a paisagem, 
nela construímos a nossa 
casa, dela retiramos o 
nosso alimento. Moldamo-la 
à imagem da forma como 
nos relacionamos com ela, 
e moldamos uma forma de 
estar na vida à medida dos 
desafios que nos oferece 
a paisagem particular que 
habitamos. Uma paisagem 
viva gera alimento, gera 
economia, gera diversi-
dade, amenidade, beleza, 
matéria-prima.
Todos construímos, volun-
tária ou involuntariamente, 
a paisagem que habitamos. 
Como se constrói a 
paisagem? É esta a pergunta 
que fazemos a agricultores, 
arquitetos paisagistas, fotó-
grafos, filósofos, numa mesa-
-redonda aberta a todos os 
que se interessam pelo tema.

●
todos os bilhetes deverão 
ser previamente adquiridos/
levantados nas receções da 
sede ou do museu Calouste 
gulbenkian, ou via internet, 
até ao início da sessão.
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Visitas 
orientadas

 À ConVErsa  
 Com os CuradorEs  
 E os ConVidados… 

Estas visitas promovem 
um contacto direto com os 
responsáveis pelas exposi-
ções em cartaz, oferecendo 
a oportunidade de, a partir 
das suas próprias palavras, 
conhecer mais a fundo as 
opções curatoriais, os fios 
condutores, as obras e 
os artistas selecionados. 
Alguns destes encontros 
contam com a presença 
de artistas ou outros con-
vidados especiais, con-
tribuindo para conversas 
mais alargadas e leituras 
mais abrangentes e 
aprofundadas.

José de Almada 
Negreiros:  
Uma maneira  
de ser moderno 
6 mai / sáB. / 11H00

12, 26 mai / sEx. / 16H00 

90 min

galEria prinCipal 

E galEria do piso 

infErior – EdifÍCio sEdE

mÍn. 10 – máx. 25 / 6€

Em fevereiro de 2017, 
a Fundação Calouste 
Gulbenkian inaugurou a 
exposição José de Almada 
Negreiros: Uma maneira de 
ser moderno, sobre a obra 
de um artista multifacetado, 
que atravessa o século xx 
e marca indelevelmente 
a modernidade. Almada 
considerava que todas as 
formas artísticas faziam 
parte do «espetáculo» que 
o artista tem por missão 
apresentar ao público, 
implicando uma ideia total 
de modernidade em cada 
obra, em cada gesto ou 
atitude. 
Nesta visita-conversa, as 
curadoras Ana Vasconcelos 
e Mariana Pinto dos Santos 
conduzem-nos pela 
exposição, abordando as 
múltiplas facetas do artista 
e as principais temáticas  
do projeto curatorial.
orientação: ana Vasconcelos, 
mariana pinto dos santos

Museus e 
histórias 
controversas: 
dizer o indizível 
em museus
18 mai / qui.

duraçÃo mÉdia dE Cada 

ConVErsa 30 min

musEu CaloustE 

gulBEnkian

mÍn. 10 – máx. 30 

gratuito (rEquEr 

lEVantamEnto dE BilHEtE)

Em 2017, o ICOM definiu  
o tema «Museus e histórias 
controversas: dizer o 
indizível em museus» como 
mote para uma reflexão – 
naturalmente diferenciada  
e respondendo aos 
contextos nacionais – 
acerca do papel dos 
museus nas comunidades e 
na sociedade em geral.
O Museu Calouste 
Gulbenkian respondeu 
ao desafio, criando um 
programa de conversas 
curtas e informais nas 
galerias ao longo de todo 
o dia. Estas conversas 
resultam da escolha e da 
resposta de cada curador 
a esta temática, numa 
posição de abertura, diver-
sidade e multiplicidade de 
vozes e visões.
Conversas integradas na 
programação especial do dia 
internacional dos museus.

Ver todas as conversas  
no destaque da página 22.
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Almada nas 
Gares Marítimas 
de Alcântara 
e da Rocha do 
Conde de Óbidos
27 mai / sáB. / 15H30

garEs marÍtimas dE 

alCÂntara E da roCHa 

do CondE dE ÓBidos

partida 15H00 – EdifÍCio 

sEdE / rEgrEsso 17H30

mÍn. 10 – máx. 35 / 8€

Almada Negreiros trabalhou 
de perto com arquitetos, 
sobretudo com Porfírio  
Pardal Monteiro, conce-
bendo e executando  
várias obras integradas  
na arquitetura de edifícios. 
É o caso das pinturas 
murais nas gares marítimas 
de Alcântara e da Rocha  
do Conde de Óbidos, 
construídas na década de 
1940. As pinturas da Gare 
Marítima de Alcântara 
baseiam-se em poemas 
populares e na vida quoti-
diana de Lisboa, ao passo 
que as pinturas da Gare 
Marítima da Rocha do 
Conde de Óbidos são total-
mente diferentes, tendo 
causado uma polémica 
que quase levou à sua 
destruição. No âmbito da 
exposição José de Almada 
Negreiros: Uma maneira de 
ser moderno, decorrerão 
visitas guiadas às gares, 
orientadas pelas curadoras, 
onde serão abordadas as 
histórias e as questões pic-
tóricas suscitadas por estas 
importantes obras públicas.

orientação: ana Vasconcelos, 
mariana pinto dos santos

nota: o bilhete inclui  
a deslocação para as  
gares e regresso à fCg  
em autocarro da fCg.

Emily Wardill. 
Matt Black  
and Rat
3 Jun / sáB. / 16H00 

90 min

Espaço proJEto 

E sala poliValEntE – 

ColEçÃo modErna

ponto dE EnContro: 

átrio da ColEçÃo modErna

mÍn. 10 – máx. 25 / 6€

A exposição apresenta 
trabalhos recentes da 
artista britânica Emily 
Wardill (1977), que vive e 
trabalha em Lisboa desde 
2012 e cujo trabalho tem 
recebido grande atenção 
crítica nos meios inter-
nacionais. A exposição 
é realizada em parceria 
com o museu Bergen 
Kunsthall (Noruega), o 
que tornou possível a 
realização de um novo 
trabalho fílmico, intitulado 
No Trace of Accelarator. 
Nesta exposição, Emily 
Wardill apresenta três 
obras: o filme I Gave My 
Love a Cherry That Had 
No Stone (2015-2016), 
que teve como cenário o 
foyer do Grande Auditório 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian; a série de 

relevos-objetos An Easy 
Swan, que será pela 
primeira vez exposta ao 
público; e o novo filme 
No Trace of Accelarator, 
produzido expressamente 
para as exposições em 
Bergen e em Lisboa. Nesta 
visita, teremos a oportuni-
dade de conhecer melhor 
este projeto expositivo 
numa conversa com a 
artista e a curadora.
orientação: Emily wardill, 
rita fabiana

Helmut Federle – 
Matéria abstrata /  
Abstract matter
9 Jun / sEx. / 16H00 

60 min

ColEçÃo do fundador E 

galEria do piso infErior

ponto dE EnContro: átrio 

da ColEçÃo do fundador

mÍn. 10 – máx. 25 / 6€

O Museu Calouste 
Gulbenkian apresenta uma 
exposição sobre o trabalho 
e as coleções de cerâmicas 
marroquinas e japonesas 
do século xVII do pintor 
suíço Helmut Federle, que 
serão postas em diálogo 
com as cerâmicas de arte 
islâmica da Coleção do 
Fundador, quer no espaço 
da galeria de arte islâmica 
da exposição permanente, 
quer na Galeria do Piso 
Inferior. Nesta visita, o 
participante terá a oportu-
nidade de visitar ambos os 
espaços, explorar as obras 
e os seus diálogos, ficando 
a conhecer as linhas diretri-
zes do projeto pelas vozes 
do curador e do artista.
orientação: Helmut federle, 
Jorge rodrigues

The Very Impress 
of the Object: 
Escultura no ecrã
14 Jul / sEx. / 17H00

galEria prinCipal – 

EdifÍCio sEdE

mÍn. 10 – máx. 30 

gratuito (rEquEr 

lEVantamEnto dE BilHEtE)

Um dos primeiros objetos 
a ser fotografado pelo 
pioneiro Henry Fox Talbot, 
por volta de 1840, foi um 
busto de Pátroclo. Esta não 
era uma escultura original, 
mas uma réplica em gesso, 
e parte do tema da presente 
exposição é a reprodução. 
Em termos gerais, o assunto 
é o amor da câmara foto-
gráfica pela escultura.  

A questão é: porquê?
Se os primeiros fotógrafos 
escolheram a escultura para 
os seus modelos, sabemos 
porquê, pelo menos em 
parte: a escultura é imóvel 
e a tecnologia inicial exigia 
longas exposições. Mas 
por que razão os artistas 
continuam a encontrar 
temas na escultura, e em 
particular os artistas que 
trabalham com imagens  
em movimento, porque 
filmam algo que não se pode 
mover, e que nem sequer 
exige o seu meio? Nesta 
visita-debate serão explo-
radas estas questões em 
conversa com a curadora  
e os artistas.
orientação: ana rito, 
penelope Curtis, artistas  
da exposição

Visita integrada na programa-
ção do Jardim de Verão.

*a conversa será orientada 
entre inglês e português.

Marie José Burki –  
Às vezes sombra, 
às vezes luz /  
Sometimes shade, 
sometimes light 
16 sEt / sáB. / 16H00

Espaço proJEto –  

ColEçÃo modErna

mÍn. 10 – máx. 25 / 6€

Numa conversa entre  
Marie José Burki e Leonor 
Nazaré ficaremos a 
conhecer as opções artís-
ticas e as motivações cura-
toriais que deram origem à 
presente exposição.

Às vezes sombra, às 
vezes luz / Sometimes 
shade, sometimes light 
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 foto-
grafia, à serigrafia e a 
objetos em instalações que 
valoriza do ponto de vista 
formal e espacial, geomé-
trico, 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 protagonizam 
uma suspensão no tempo e 
no espaço, um momento da 
sensibilidade, do devaneio, 
do quotidiano, da pose ou 
da surpresa. 
orientação: leonor nazaré,  
marie José Burki

*a conversa será orientada 
entre inglês e português.
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 domingos no musEu –  
 À dEsCoBErta  
 das ColEçõEs 

dom. / 60 a 90 min

musEu CaloustE 

gulBEnkian

mÍn. 10 – máx. 25 / 6€

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

Começar: 
uma viagem 
matemática 
por Almada 
Negreiros
14 mai / 11H00

átrio do EdifÍCio sEdE 

Num convite que comple-
menta a exposição José 
de Almada Negreiros: 
Uma maneira de ser 
moderno, na Fundação 
Calouste Gulbenkian entre 
2 fevereiro e 5 de junho, 
propomos uma visita ao 
painel Começar, instalado 
no átrio do edifício Sede.
Nas palavras do próprio 
Almada, o painel Começar 
é o resumo final de décadas 
de estudos geométricos 
intensos e solitários. Foram 
dezenas de desenhos em 
busca dos mais significati-
vos elementos e relações 
geométricas, concentrados 
finalmente neste mural. 
Esta visita põe em evidência 
as descobertas geométri-
cas do autor e a sua relação 
com obras de arte histó-
ricas, como uma figura de 
Leonardo da Vinci ou um 
segredo de construtores 
de catedrais medievais, o 
ponto da Bauhütte, todas 
inspiradas por um cânone 
que Almada se propôs 
encontrar e revelar.
Conceção e orientação:  
pedro freitas, simão 
palmeirim

Entre a ditadura 
e a democracia 
– a arte na 
segunda metade 
do século XX 
português
28 mai / 11H00

ColEçÃo modErna 

«Rutura», «vanguarda» 
e «modernidade» são as 
palavras-chave quando 
nos referimos à primeira 
metade do século xx, mas 
na segunda metade tudo 
isto aconteceu ainda em 
maior escala. 
Os artistas e os públicos 
transformaram-se, e 
as vivências culturais, 
mentais, políticas, sociais 
e económicas passaram a 
interferir, de forma muito 
mais constante e acutilante, 
no pensamento artístico. 
Quais as motivações, os 
movimentos e artistas que 
fizeram essas mudanças? 
De que forma o regime 
do Estado Novo pautou 
os discursos artísticos, 
ditando as premissas de 
uma estética propagandís-
tica? Que movimentos, que 
respostas, que discursos se 
constroem fora da esfera 
artística oficial do regime? 
Quais os impactos da 
guerra colonial, do exílio, 
da emigração dos artistas 
portugueses? Como pode a 
arte construir alternativas, 
utopias, manifestos?

A partir da atual montagem 
de Portugal em Flagrante, 
esta visita procurará  
acompanhar as vicissitudes  
da segunda metade do 
século xx em Portugal, 
de forma dialogada e 
participada.
Conceção e orientação:  
Hilda frias

Sete obras 
imperdíveis!
18 Jun / 11H00 

ColEçÃo do fundador

Numa Coleção que engloba 
cerca de cinco mil anos 
de história, torna-se difícil 
escolher alguns objetos 
para ver numa única visita. 
Todos têm o seu encanto, 
segredos por revelar, 
origens curiosas, pequenas 
histórias aliciantes...  
Ainda assim, aceitámos o 
desafio de escolher as sete 
obras que nos parecem ver-
dadeiramente imperdíveis.  
Os critérios foram variados: 
o gosto pessoal do colecio-
nador, os grandes artistas 
da arte europeia, as dife-
rentes origens, as viagens 
de objetos que nos levam 
para paragens distantes... 
e alguns outros que, por 
agora, não queremos 
revelar. 
As «sete obras imperdíveis» 
são uma escolha possível, 
uma sugestão, um percurso 
e uma leitura que queremos 
muito partilhar. Aceita o 
desafio?
Conceção e orientação:  
filipa santos

Eid al-Fitr
25 Jun; 2 Jul / 15H00 

ColEçÃo do fundador – 

galEria dE artE islÂmiCa

Em árabe, Eid significa 
«celebração» ou «festi-
vidade» e é uma palavra 
utilizada em diferentes 
ocasiões ao longo do 
ano. Eid al-Fitr é a festa 
muçulmana que celebra 
o fim do jejum, no dia que 
se segue ao Ramadão. Eid 
al-Fitr é frequentemente 
abreviada para Eid e 
comemora a recompensa 
após o trabalho duro,  
a devoção e a adoração 
durante todo o mês de 
Ramadão, um momento  
de felicidade compartilhada 
pela comunidade.  
A propósito de Eid al-Fitr, 
teremos conversas 
informais à volta da instala-
ção onde serão abordados 
tanto aspetos da cultura 
imaterial sobre o Ramadão 
como questões relaciona-
das com o uso dos objetos 
expostos ou pormenores  
de museografia. 
Apareça para conversar 
connosco!
Conceção e orientação:  
diana pereira, omid Baharami, 
ricardo mendes

Visita integrada na programa-
ção do Jardim de Verão.

Escultura 
fora do ecrã 
– uma leitura 
da escultura 
da Coleção 
Moderna em 
relação com  
a exposição  
The Very Impress 
of the Object
24 sEt / 11H00 

ColEçÃo modErna

As estátuas também vivem?
Desde a Antiguidade 
Clássica até ao presente 
que a literatura e as artes 
visuais ocidentais identifi-
cam vários sintomas  
da «estátua que vive»:  
o discurso, o rubor,  
o pulsar ou o movimento.  
No entanto, a estátua  
que vive não é neces- 
sariamente movível,  
e a escultura imóvel  
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não é necessariamente 
isenta de vida. O paradoxo 
da estátua está no 
movimento e na imobili-
dade, na realidade  
e na ilusão entre o material 
que a constitui e aquilo  
que ela representa.  
Mas será sempre assim? 
Poderemos percorrer a 
nave da Coleção Moderna 
e encontrar estas questões 
ao longo dos séculos xx  
e xxI?
Esta visita recolhe algumas 
das inquietações presentes 
na exposição The Very 
Impress of the Object e 
trá-las para a galeria de 
escultura da Coleção 
Moderna, propondo uma 
conversa participada e um 
olhar desafiador. 
Conceção e orientação:  
ana rito

 Visitas para  
 dEsEnHar – uma outra  
 forma dE VEr 

Desenhar é também uma 
forma de ver. Apontar, 
escrevinhar, esboçar,  
usar o traço como forma  
de registo, como reforço  
da experiência e da 
memória, como instrumento 
de observação atenta  
e de reflexão. É nestas 
ideias que assenta o 
ciclo de visitas desenha-
das 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 
exercícios 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 carregam 
os seus cadernos gráficos 
para todo o lado e os que 
nunca tiveram nenhum mas 
gostavam de experimentar. 
Para começar, basta um 
caderno, um riscador,  
olhos atentos e vontade  
de rabiscar.

O poder da  
síntese – 
simplificar o 
traço, representar 
a natureza
21 mai / dom. / 11H00 

90 min 

ColEçÃo do fundador

mÍn. 10 – máx. 18 

Entrada liVrE

Ao percorrer a galeria  
de arte islâmica, teremos  
a oportunidade de  
observar a simplicidade  
das formas vegetais e o 
preenchimento do vazio 
através de padrões lineares.  
A geometria presente nestas 
obras procura conciliar 
uma imagem organizada 
da natureza com a ideia de 
perfeição. Como resumimos 
uma flor a uma linha?  
E como tecer várias linhas 
para formar um padrão? 
Procuraremos construir 
o nosso próprio jardim de 
símbolos, desenhando e 
multiplicando, tendo como 
objetivo a criação de uma 
ideia de infinito presente 
na arte islâmica. Esta visita 
para desenhar procurará na 
linha a base para um registo 
gráfico de síntese, repleto 
de intenção e significado. 
É um exercício acessível 
para qualquer nível de 
desenhador.
Conceção e orientação: 
ricardo mendes

Visita integrada na 
programação especial do dia 
internacional dos museus.

Ver toda a programação no 
destaque da página 22.

O artista sai para 
a rua! Pintura 
de paisagem 
na Coleção do 
Fundador: uma 
visita para ver  
e experimentar
17 sEt / dom. / 11H00 / 2H 

ColEçÃo do fundador

mÍn. 10 – máx. 25 / 6€

Sentamo-nos ao ar livre 
para pintar uma paisagem. 
Uma nuvem passa e as 
cores mudam, o sol baixa  
e as sombras transformam-
-se... Como captar numa 
pintura o aqui e agora? 
Este foi um dos grandes 
desafios que os pintores 
que no século xIx enfren-
taram, quando decidiram 
sair do seu ateliê e pintar 
ao ar livre. Munidos de 
bisnagas de tinta que eram 
produzidas industrialmente 
e prescindindo das laborio-
sas etapas da manufatura 
de pigmentos, os pintores 
encontraram uma liberdade 
de movimentos que deu 
origem a grandes trans- 
formações na história  
da pintura.

Nesta visita dedicada à 
pintura de ar livre, aborda-
remos os pintores da Escola 
de Barbizon e do grupo 
dos Impressionistas que se 
dedicaram a essa pesquisa, 
e continuaremos pelo 
Jardim, experimentando, 
em aguarela, o traço rápido, 
a pincelada fluida,  
a captação das impressões 
de luz, num exercício  
de descomprometida  
e descomplexada pintura 
ao ar livre. 
Conceção e orientação:  
Hugo Barata

nota: os exercícios serão 
praticados com aguarela. 
serão providenciados 
materiais de pintura.  
os visitantes que tenham  
o seu próprio material 
deverão trazê-lo.

Visita integrada na 
programação especial 
Encontros da paisagem – 
Cultivar.

Ver destaque na página 30.

 duas oBras  
 Em diálogo 

qua. / 13H30 / 30 min

musEu CaloustE 

gulBEnkian 

mÍn. 10 – máx. 30 

gratuito (rEquEr 

lEVantamEnto dE BilHEtE)

As visitas «Duas obras 
em diálogo» continuam 
a fazer-nos olhar para as 
coleções do Museu através 
de novos temas. Entre 
a Coleção do Fundador 
e a Coleção Moderna, 
reparamos na presença 
da serpente em diferentes 
culturas; na figura humana 
na arte moderna; nos limites 
ténues entre obra de arte  
e documento histórico;  
e, finalmente, na represen-
tação da mulher enquanto 
lê. Marque presença 
nas próximas sessões e 
descubra connosco estes 
encontros e relações (por 
vezes tão improváveis).
Conceção e orientação:  
diana pereira



Visitas oriEntadas 4544 Visitas oriEntadas

Diálogo entre... 
Objeto-porta, 
de Ana Vieira, 
e Yellow Leaf, 
de Rachel 
Whiteread
17 mai

ColEçÃo modErna

Um objeto que assume a 
forma de uma porta e um 
objeto que revela o negativo 
de uma mesa. Objetos que 
não são os objetos a que 
aludem mas que se afirmam 
enquanto novos objetos. 
Objetos que nos levam para 
os limites entre o espaço 
íntimo e o espaço público, 
para os espaços ocupados 
por objetos e os espaços 
vazios que os circundam ou 
preenchem. Será um objeto 
feito apenas do material 
que lhe dá forma ou será 
também composto pelas 
memórias de quem o usou? 
Serão essas memórias 
visíveis no próprio objeto?

Diálogo entre... 
A Largada do 
Bucentauro, 
de Francesco 
Guardi,  
e Les Bretonnes 
au Pardon, de 
Pascal Dagnan- 
-Bouveret
7 Jun

ColEçÃo do fundador

Duas pinturas que repre-
sentam festividades que 
ainda hoje são celebradas. 

A primeira representa a 
festa em que se comemora 
o casamento da cidade  
de Veneza com o mar;  
a segunda retrata um dos 
rituais que envolve a pere-
grinação cristã celebrada 
na Bretanha, o Perdão de 
Raumondel. Imagens que 
nos levam a refletir sobre os 
primórdios do turismo e as 
primeiras representações 
etnográficas. 

A amizade 
artística  
de Degas  
e Mary Cassatt
27 sEt

ColEçÃo do fundador

No dia em que se 
comemora o centésimo 
aniversário da morte de 
Edgar Degas, dedicamos a 
visita à relação de amizade 
e cumplicidade artística 
que o artista desenvol-
veu com a pintora Mary 
Cassatt. Conheceram-se 
no dia em que Degas 
visitou o ateliê de Cassatt 
e desde logo a convidou a 
integrar a exposição que 
estava a montar com os 
colegas «independentes». 
Uma partilha de processos 
criativos que perdurou por 
cerca de quarenta anos e 
que tem sido trazida à luz 
pelas recentes pesquisas 
dos peritos em arte.

 outras Visitas no musEu 

José de Almada 
Negreiros:  
Uma maneira  
de ser moderno
6, 13, 20, 27 mai / sáB.

11H30; 15H00; 15H30 

90 min

galEria prinCipal E 

galEria do piso infErior 

– EdifÍCio sEdE

mÍn. 10 – máx. 25 / 6€

José de Almada Negreiros 
(1893-1970) foi um artista 
multifacetado, em cuja 
obra encontramos as mais 
diversas linguagens artís-
ticas: pintura e desenho, 
bailado, teatro, romance, 
contos, conferências, 
ensaios, livros manuscritos 
ilustrados, poesia, narrativa 
gráfica, pintura mural, artes 
gráficas – todas elas con-
sideradas por Almada, no 
final da vida, como parte do 
«espetáculo» que o artista 
tem por missão dar a ver ao 
público. A exposição José 
de Almada Negreiros: Uma 
maneira de ser moderno 
vem colmatar uma lacuna 
existente desde 1993, data 
da última grande exposição 
dedicada ao artista moder-
nista. Trata-se de uma 
exposição antológica, 
que mostrará sobretudo 
a produção plástica de 
Almada, pondo particu-
lar ênfase na ilustração, 
na narrativa gráfica e na 
inusitada relação do artista 
com o cinema.

A exposição propõe uma 
abordagem renovada 
à presença de Almada 
Negreiros no modernismo 
português e é acompanhada 
de uma programação variada, 
que evidencia a abrangência 
da obra do artista.
Conceção e orientação: Carlos 
Carrilho, Cristina Campos, 
filipa santos, Hilda frias, 
Hugo Barata, margarida 
Carmona rodrigues, raquel 
feliciano, ricardo mendes, 
sara inácio, susana pires 

Helmut Federle – 
Matéria abstrata /  
Abstract matter
24 Jun / sáB.; 

13 sEt / qua. / 15H00 

90 min

ColEçÃo do fundador E 

galEria do piso infErior 

mÍn. 10 – máx. 25 / 6€

O Museu Calouste 
Gulbenkian apresenta uma 
exposição sobre o trabalho 
e as coleções de cerâmicas 
marroquinas e japonesas do 
século xVII do pintor suíço 
Helmut Federle, que serão 
postas em diálogo com as 
cerâmicas de arte islâmica 
da Coleção do Fundador, 
quer no espaço da galeria de 
arte islâmica da exposição 
permanente, quer na Galeria 
do Piso Inferior.
Esta exposição inclui um 
conjunto de pinturas sele-
cionadas pelo próprio 
artista, em estreita cola-
boração com a curadoria 
do Museu, e cerca de trinta 
cerâmicas de ambas as 
coleções.
orientação: ricardo mendes

The Very Impress 
of the Object: 
Escultura no ecrã
15 Jul; 30 sEt / sáB. 

15H00 / 90 min

galEria prinCipal – 

EdifÍCio sEdE 

mÍn. 10 – máx. 25 / 6€

Um dos primeiros objetos 
a ser fotografado pelo 
pioneiro Henry Fox Talbot, 
por volta de 1840, foi um 
busto de Pátroclo, que não 
era uma escultura original, 
mas uma réplica em gesso. 
Estes dois factos lançam, 
através de uma interro-
gação, um dos temas da 
presente exposição: porquê 
esta relação de amor entre 
a fotografia e a escultura? 
E acrescentam ainda uma 
outra ideia fecunda – a de 
cópia/réplica e reprodução. 

Se os primeiros fotógrafos 
escolheram a escultura 
como modelo, sabemos 
porquê, pelo menos em 
parte: a escultura é imóvel 
e a tecnologia inicial exigia 
longas exposições. Mas 
por que razão os artistas 
contemporâneos, em 
particular os artistas que 
trabalham com imagens 
em movimento, continuam 
a encontrar temas na 
escultura? Porque filmam 
algo que não se pode mover 
e que não requer o seu tipo 
específico de registo, o 
suporte fílmico? Há nesta 
aparente contradição algo 
de intrigante, uma espécie 
de desafio. E é justamente 
em torno desta ideia que a 
presente exposição convida 
vários artistas internacio-
nais a expor o seu trabalho: 
Anja Kirschner (1977) & 
David Panos (1971), Fiona 
Tan (1966), Mark Lewis 
(1958), Rosa Barba (1972), 
Lonnie van Brummelen 
(1969) & Siebren de Haan 
(1966). «The very impress 
of the object» foi uma frase 
proferida em 1855 numa 
palestra sobre o trabalho  
de Henry Fox Talbot.
orientação: ana rito
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 Visitas no Jardim 

Plantas 
comestíveis, 
nutritivas e 
medicinais 
no Jardim 
Gulbenkian
13 mai / sáB. / 15H30 

60 min

mÍn. 8 – máx. 25 / 7,5€

As plantas são um patrimó-
nio precioso. Dão sombra, 
produzem oxigénio, umas 
depuram o ar, outras filtram 
a água, criam microclimas 
e amenidades, proporcio-
nam lugares de estadia 
agradáveis, dão alimento e 
produzem as mais diversas 
substâncias medicinais.
São muitas as plantas com 
que nos cruzamos nos 
campos e baldios que são 
realmente comestíveis e 
nutritivas, mas que poucos 
cozinheiros conhecem! 
Com a autora Fernanda 
Botelho, vamos procurar 
algumas dessas plantas no 
Jardim e descobrir novos 
recursos alimentares e 
novos ingredientes para 
deliciosas refeições.
Conceção e orientação: 
fernanda Botelho

A água no Jardim 
Gulbenkian 
17 Jun / sáB. / 17H00 

90 min

Jardim – EdifÍCio sEdE

mÍn. 8 – máx. 25 / 2€

Hoje comemora-se o Dia 
Mundial de Combate à 
Desertificação, sob o lema 
«Não deixes o futuro secar!».
Este tema, cuja importân-
cia para o planeta será 
crescente a curto prazo, 
é uma questão-chave na 
gestão da paisagem rural  
e urbana.
No Jardim da Fundação 
Calouste Gulbenkian a 
água é o elemento central. 
Está presente em todo o 
Jardim, num circuito que 
recolhe e armazena a água 
da chuva, a qual percorre 
as ribeiras, as cascatas e 
o lago, de onde é captada 
para a rega. Liga e integra 
as diferentes áreas e 
edifícios através de riachos, 
canais, lagos, cascatas, 
repuxos e espelhos de 
reflexão da luz. Participa 
na criação das característi-
cas formais ou naturalistas 
do Jardim e incrementa a 
vida selvagem. Esta visita 
pretende revelar a estra-
tégia de utilização da água 
neste Jardim.
Conceção e orientação:  
Carlos Carrilho

As aves e a 
saúde do Jardim
6 mai / sáB. / 18H00 

90 min; 

10 mai / qua. / 13H30 

60 min

Jardim – EdifÍCio sEdE

mÍn. 8 – máx. 25 

2€

O Jardim da Fundação é um 
oásis em Lisboa. Oferece 
inúmeros atrativos que 
se repartem pelo valor 
cénico do conjunto e pelos 
diversos nichos e recantos. 
Nesta visita propomos 
um despertar sensorial 
diferente: abstraia-se 
dos ruídos lá de fora e 
concentre a sua atenção 
nos cantos das aves 
que partilham o Jardim. 
Surpreenda-se com o coro 
e com as espécies que o 
compõem. A visita pretende 
dar a conhecer algumas 
espécies da avifauna 
do Jardim da Fundação 
e perceber o seu papel 
na relação com outras 
espécies da fauna e da 
flora. Num espaço natural 
no coração da cidade, com 
um equilíbrio tão delicado, 
as relações entre as 
espécies que o habitam são 
a chave para a saúde deste 
lugar. 
Conceção e orientação:  
João E. rabaça

 Visitas disponÍVEis  
 por marCaçÃo 

Visita ao Museu 
Calouste 
Gulbenkian 
60 a 90 min

ColEçÃo do fundador / 

ColEçÃo modErna 

máx. 25 / 16€ por pEssoa

O Museu Calouste 
Gulbenkian engloba 
duas coleções distintas: 
a Coleção do Fundador, 
reunida por Calouste 
Gulbenkian em vida, que 
apresenta peças de dife-
rentes épocas, desde o 
Antigo Egito ao século xIx, 
englobando cerâmica, 
mobiliário, pintura e 
escultura; e a Coleção 
Moderna, que reúne obras 
de diferentes tipologias – 
desenho, pintura, fotografia, 
instalação e vídeo – dos 
séculos xx e xxI, maiorita-
riamente 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.

Visita ao edifício 
Gulbenkian 
90 min

máx. 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 constru-
ção, aliada à manutenção 
do nível de excelência ao 
longo dos anos, foi deter-
minante para que este 
conjunto fosse classifi-
cado como Monumento 
Nacional. Com sessenta 
anos, esta obra paradig-
mática do movimento 
moderno espelha ainda a 
personalidade do fundador, 
o génio da vasta equipa que 
a concebeu e um momento 
único na história da arquite-
tura e cultura portuguesas.
Conceção e orientação:  
equipa educativa do Jardim

Visita ao Jardim 
Gulbenkian 
90 min

máx. 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 
mediterrânica 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 
paisagista do século xx.
Conceção e orientação:  
equipa educativa do Jardim

●
Visitas para grupos 
disponíveis em português, 
inglês e francês, por 
marcação, ao longo da 
temporada.
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Concertos
 ConCErto dE domingo 

Música  
dos animais
Nikolai Rimsky- 
-Korsakov –  
O Voo do Moscardo

Camille Saint-Saëns –  
O Carnaval dos 
Animais: «O Cisne»
Gioachino Rossini – 
Abertura da ópera  
La Gazza Ladra

He Zhanhao –  
The Butterfly Lovers 
Violin Concerto
14 mai / dom. / 11H00; 

16H00 / 60 min

grandE auditÓrio – 

EdifÍCio sEdE

+ 6 anos

passE familiar 20€ 

(2 adultos E uma Criança 

atÉ aos 12 anos)

Criança adiCional 2,50€

Uma das passagens 
musicais mais imediata-
mente reconhecíveis de 
Rimsky-Korsakov, O Voo 
do Moscardo, é um inter-
lúdio da ópera A Fábula 
do Czar Saltan. Passagem 
de extrema dificuldade 
técnica, autonomizou-se da 
cena em que Gvidon, filho 
do Czar, se deixa transfor-
mar num moscardo. 

As cordas apressadas e 
zumbidoras ilustram pre-
cisamente esse momento. 
Talvez não haja, no entanto, 
relação mais aprofundada 
entre música e mundo 
zoófilo do que O Carnaval 
dos Animais – composição 
tão lúdica e bem-humorada, 
que Camille Saint-Saëns 
só permitiu a publicação 
integral póstuma, temendo 
que fragilizasse a sua 
reputação.
orquestra gulbenkian 
maestro: samuel Barsegian  
Violino: Bin Chao 

 prÉ-ConCErtos 

Guia de audição 
– Conheça  
uma obra
sEssõEs ÚniCas 

CErCa dE 30 min

EdifÍCio sEdE

Entrada liVrE (suJEita 

À disponiBilidadE 

dE lugarEs)

Os «guias de audição» 
pretendem dar ao público 
uma informação comple-
mentar acerca dos repertó-
rios a apresentar em alguns 
concertos da temporada 
Gulbenkian Música. Estas 
pequenas intervenções 
permitem uma amplificação 
do conhecimento sobre as 
obras e os compositores, 
através de comentários 
e da audição de excertos 
musicais.

Richard Strauss –  
Morte e 
Transfiguração
5 mai / sEx. / 18H00

por rui Vieira nery

Guo Wenjing –  
The Rite of 
Mountains
19 mai / sEx. / 18H00 

Comentador a anunciar

Edward Elgar –  
O Sonho  
de Gerontius
26 mai / sEx. / 18H00

por alexandre delgado 
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e Cursos
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 ofiCinas E Cursos 

As oficinas e os cursos têm 
formatos, horários e tempos 
de duração variados, de 
forma a servirem diferen-
tes interesses, objetivos e 
disponibilidades. Nas áreas 
da educação e práticas 
artísticas, da história da 
arte e do ambiente, incluem 
desde cursos teóricos a 
cursos intensivos ao fim 
de semana, com uma com-
ponente teórico-prática, 
para todos os interessados, 
passando por formações 
específicas e por cursos de 
caráter puramente oficinal. 
Muitos deles possibilitam a 
creditação de professores.

CiClo dE worksHops

Hortas 
biodiversas 
10H00 Às 17H00 

(Com intErValo 

para almoço) / 6H

Jardim

mÍn. 8 – máx. 25 

30€ por worksHop

+ 12 anos

Workshop 
teórico-prático: 
Os ciclos anuais; 
colheita de 
alguns alimentos; 
conceção e 
plantação das 
espécies de verão
14 mai / dom.

Workshop 
teórico-prático: 
O valor dos 
alimentos; 
colheita de 
alguns alimentos; 
conceção e 
plantação da 
horta de outono/
inverno
16 sEt / sáB.

Este ciclo de workshops, 
a realizar ao longo do ano, 
irá incidir nas técnicas de 
produção de alimentos em 
agricultura biológica e no 
conhecimento e associação 
de plantas que potenciam 
o crescimento e proprie-
dades mutuamente, per-
mitindo obter uma elevada 
produtividade de alimentos 
numa pequena área.  
Os workshops irão também 
explorar truques para  
evitar pragas e doenças  
e soluções ecológicas  
para os resolver.  
Neste ano, na Fundação 
Calouste Gulbenkian e a 
propósito da exposição 
de Tamás Kaszás, vamos 
aprender como se 
produzem facilmente e em 
pouco espaço alimentos 
de época, saborosos, 
saudáveis e frescos durante 
o ano inteiro.
Conceção e orientação:  
tito lopes
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Curso tEÓriCo-prátiCo

Modernismo(s): 
a arte e os 
artistas 
a partir da ExposiçÃo 

JosÉ dE almada 

nEgrEiros: uma manEira 

dE sEr modErno

20 E 27 mai / sáB. / 10H00 

Às 13H00; 14H30 Às 17H30 

12H (2 sEssõEs dE 6H)

sala 2 – EdifÍCio sEdE 

mÍn. 15 – máx. 25 / 50€

A propósito da exposição 
José de Almada Negreiros: 
Uma maneira de ser 
moderno, este curso 
procura fortalecer o vínculo 
com a criação moderna 
através de visitas ao Museu 
e do diálogo e leitura indi-
vidual e coletiva das obras 
expostas. Realizado em 
quatro sessões, com con-
textualizações e material 
de apoio fornecido sobre 
as novas leituras do(s) 
modernismo(s), iremos 
desenvolver exercícios 

práticos e de reflexão em 
torno de itinerários e temas 
centrais do modernismo 
português e da obra de 
Almada Negreiros, como a 
ação e expressão moder-
nizantes, o uso de diversas 
linguagens artísticas e a 
visão integradora e trans-
versal da intervenção 
artística na sociedade 
moderna, perspetivando a 
sua contemporaneidade e 
significado na atualidade. 
Conceção e orientação:  
sandra Vieira Jürgens 
(historiadora e crítica  
de arte, investigadora  
iHa-fCsH, universidade  
nova de lisboa)

nota: Este curso está 
creditado a docentes de 
qualquer nível de ensino, 
incluindo educação especial, 
no âmbito da parceria 
gulbenkian descobrir e 
Centro de formação de Escolas 
antónio sérgio.

ofiCina

Um anel precioso 
– anilhagem 
científica de aves 
9 sEt / sáB. / 09H30 Às 

13H00 / 3H30

Jardim 

mÍn. 8 – máx. 12 / 7,5€ 

Todos os anos, no início do 
outono, é realizada uma 
oficina de anilhagem cientí-
fica no Jardim. A anilhagem 
científica de aves é uma 
técnica utilizada em orni-
tologia, que consiste na 
aplicação de uma anilha 
numerada e exclusiva na 
pata de uma ave. Esta 
técnica permite estudar 

aspetos da biologia, da 
ecologia, do comporta-
mento e dos movimentos 
das aves selvagens.  
O objetivo mais emblemá-
tico da anilhagem reside, 
porém, na sua importância 
para o conhecimento das 
migrações: anilhar aves 
num dado local e recapturá-
-las posteriormente num 
outro permitirá conhecer 
as suas áreas de origem 
e de destino. Ao longo 
dos últimos quatro anos, 
foram anilhados no Jardim 
Gulbenkian chapins, estre-
linhas, melros, toutinegras, 
gaios, entre outros.
Nesta atividade, os partici-
pantes têm a possibilidade 
de assistir e de participar 
nas operações de captura, 
de anilhagem, de medição, 
de pesagem, de observa-
ção, de análise e de registo 
e de aprender detalhes 
acerca da biologia e da 
ecologia de aves. 
Conceção e orientação:  
João E. rabaça

© filipE fErrEira
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Esta brochura contém  
a programação  
Descobrir de maio  
a setembro de 2017

Para conhecer a 
programação completa 
consulte o site  
gulbenkian.pt/descobrir

 Visitas, ConCErtos  
 E Cursos 

Os bilhetes podem ser 
comprados pelo telefone 
217 823 700, pela Internet 
ou diretamente na bilheteira 
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 levantamento 
prévio de bilhete.

 dEVoluçõEs E troCas 

Só há devoluções do valor 
do bilhete em caso de 
cancelamento da atividade. 
Aceitam-se trocas de 
bilhetes para outras 
atividades similares até  
48 horas antes da sessão a 
que corresponde o bilhete. 
Não se aceitam trocas 
nem devoluções do valor 
de bilhetes em quaisquer 
outras circunstâncias.

 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 recomen-
dada deverão zelar pelo 
bom comportamento 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 do programa 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 – para poderem ser 
avisados de alterações à 
programação.

A programação está  
sujeita a alterações.

 Horários 

Atendimento Descobrir
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

 musEus 

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

 BilHEtEira 

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 
bilheteira@gulbenkian.pt

 Como CHEgar 

Transportes públicos
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

 EstaCionamEnto 

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€

 moradas 

Edifício 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
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Edifício Sede
auditÓrios, BilHEtEira, 
CafEtaria, liVraria,  
loJa, wC

Coleção  
do Fundador
BilHEtEira, CafEtaria,  
loJa, wC

Coleção  
Moderna
BilHEtEira, CafEtaria, 
liVraria, wC

Centro 
Interpretativo  
Gonçalo  
Ribeiro Telles
CafEtaria, wC

Anfiteatro  
ao Ar Livre

Museu  
Calouste 
Gulbenkian 
dirEtora 

pEnElopE Curtis

Equipa EduCatiVa

susana gomEs da silVa 
(CoordEnadora)
andrEia dias
diana pErEira
margarida ViEira
maria dE fátima mEnEzEs
rita luiz  
(Estagiária)

Gulbenkian 
Música
dirEtor

risto niEminEn

dirEtorEs adJuntos

miguEl soBral Cid
JosÉ pinto

proJEto EduCatiVo

Catarina loBo 
(CoordEnadora)
BEatriz dilÃo

Serviços 
Centrais
dirEtor

antÓnio rEpolHo 
CorrEia

dirEtorEs adJuntos

maria JoÃo BotElHo
paulo madruga

Gulbenkian 
Descobrir
dirEçÃo

maria dE assis 
swinnErton

ComuniCaçÃo

ana maria lopEs 
Joana marçal grilo

produçÃo

isaBEl gouVEia
mariana oliVEira

rElaçõEs pÚBliCas

luÍsa montEiro
tErEsa Bolas

monitorizaçÃo

filipa morEira 
(Estagiária)

proJEtos EspECiais

adriana pardal 

Equipa 
Educativa 
do Jardim 
Gulbenkian
paula CôrtE-rEal 
(CoordEnadora)
mariana maCHado 
(Estagiária)

© fotografias

Carlos azEVEdo
filipE fErrEira

dEsign

luÍs alExandrE/
silVadEsignErs

CoordEnaçÃo

Joana marçal grilo

rEVisÃo

ana tErEsa santos
ConCEiçÃo CandEias

ComposiçÃo, imprEssÃo 

E aCaBamEnto

JorgE fErnandEs, lda.

tiragEm

9000 ExEmplarEs

dEpÓsito lEgal

298 238/09

EdiçÃo da fundaçÃo 

CaloustE gulBEnkian

aV. dE BErna, 45a
1067-001 lisBoa
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