Esta exposição é uma breve mostra
de um processo de recolha, arquivo,
partilha e construção das memórias
		

dos ENCONTROS,

CURSOS e
FESTIVAIS INTERNACIONAIS
de MÚSICA da CASA de
MATEUS. E é também um catalisador
de outros materiais e de outras
memórias. Cada painel procura
conformar um plano de debate e
acumulação desta multifacetada
experiência, alimentar o diálogo com
questões e dúvidas, e ouvir o passado
que a música sempre faz presente. A
exposição está literalmente à escuta,
parte integrante de um projeto mais
vasto de recolha de histórias orais; mais
um ouvinte das paisagens sonoras que
aqui acontecem; mais um participante
da singular sinestesia barroca deste
ambiente.

		Há

quase quarenta anos, num
mundo bastante diferente, a
Fundação da Casa de Mateus
colocou muitas culturas em
diálogo. Este monumento barroco
tornou-se o cenário recorrente
de um diálogo entre os sons do
passado e do presente e entre a
experiência quase íntima dos seus
jardins e as distâncias dos que
aqui convergem de todo o mundo.
Os Encontros Internacionais de
Música da Casa de Mateus aliam
a reconstrução experimental da
paisagem sonora do passado,
propiciada pela sua acústica e
pelo enquadramento espacial,
com a transmissão e partilha do
conhecimento num ambiente
que junta cultura e festa, beleza e
prazer.

Charles Medlan e aluno
durante os Cursos
Internacionais de Música
da Casa de Mateus.
1981

Programa dos Cursos
Internacionais de
Música da Casa de
Mateus.
1979

Fernando Albuquerque e
Maria Amélia Albuquerque à
janela da Casa de Mateus.

		A

memória, tanto individual
como coletiva, tende a fundir a
história e o mito; fundindo as
recordações do trabalho e as
imagens das suas razões de ser. É
através das múltiplas narrativas
da memória – acumulada em
documentos, narrativas ou
imagens – que as instituições
se transformam. A volatilidade
das memórias dos cursos e dos
festivais liga a instituição aos
seus protagonistas, inscrevendo
as suas singularidades no tempo
longo da história e preservando os
decisivos impulsos e as delicadas
inflexões com que cada um
contribuiu para a sua longa vida.

Jornal Público
Cultura.

p. 41, 7 de julho de 2004

Correspondência de Fernando
Albuquerque para José Blanco,
Administrador da Fundação
Calouste Gulbenkian, solicitando
apoio para a realização do VII
Cursos Internacionais de Música
da Casa de Mateus.

Sofia de Mendia,
Hidemi Suzuki,
Marie Leonhardt e
Fernando Albuquerque.

27 de outubro de 1984

Jürgen Kussmaul,
Vera Beths e Anner
Byslma durante os
Cursos Internacionais
de Música da Casa de
Mateus.
2002

Condecoração pelo Estado
Português a Dame Moura
Lympany, no seu 80º
aniversário, na Fundação
da Casa de Mateus com
Adriano Jordão e Fernando
Albuquerque.
1996

Rui Vieira Nery,
Marie Leonhardt,
Gustav Leonhardt em
condecoração de
Gustav Leonhardt na
Casa de Mateus.
21 de Julho de 1998

		Os

Informações gerais e
horários dos cursos
1986.

cursos são Internacionais
porque neles convergem as
distâncias de muitas nações, e são
da Casa porque organizam a vida
dos dias. Organizar estes fluxos
de pessoas, vontades, redes ou
sons exigia e exige planeamento
e comunicação a muitas escalas.
Do ínfimo detalhe, hoje esquecido,
de telefonar para casa, ao horário
do autocarro internacional que
não havia todos os dias, ou ainda
aos comboios locais que apenas
circulavam de manhã e à noite...
Propiciar as viagens interiores dos
participantes dos cursos requer o
gracioso apagamento da pesada
logística que as torna possíveis.

Ligações internacionais
(aéreas, ferroviárias e
rodoviárias) à Casa de
Mateus.
1984

João Janeiro, Sofia Norton,
Teresa Gardner, Maria da
Graça, Susana Moody e
Helena Pato.
1986

		A

transmissão do conhecimento
da interpretação musical clássica
foi e continua a ser um processo
mimético e interpessoal. Este
ritual íntimo de passagem de um
legado interpretativo acontece
normalmente pela manhã, quando
estamos mais frescos e disponíveis
para aprender a interpretar e
quando os intérpretes virtuosos
estão mais disponíveis para
escutar e ensinar.

Richard Egarr,
Peter Griton e
Susan Gritton.
1990

Maria da Luz Lopes,
António Carrilho e
Peter Holtslag.
1988

Han Tol,
Sofia Norton e
Susana Moody.
1986

		O

almoço em conjunto foi
desde sempre um momento
fundamental do ritmo dos
cursos de música de Mateus. A
partilha da mesa e dos prazeres
da comida é uma forma ancestral
da construção simbólica da
comunidade, de providenciar um
lugar à mesa igual para todos.
A grande mesa bem-posta de
um almoço também ele local
retempera simultaneamente as
forças e o sentido de coletivo tão
importantes para um trabalho
produtivo. E tanto as receitas
como a música requerem
interpretação, não são fórmulas
que se repetem, são sempre
acontecimentos singulares e
efémeros, numa sinestesia em que
saborear e escutar se aproximam.

Sofia de Mendia,
Marie Leonhardt,
Duarte Pimentel,
Gustav Leonhardt e
Paulo Lamas Pimentel.
Almoço em casa de
Marie Leonhardt.
1986

Sofia de Mendia e
David Reichenberg.
Almoço no Pátio da
Casa de Mateus.
1985

Inês Albuquerque com alunos e
professores em almoço no Pátio
da Casa de Mateus.
1989

Alunos e Professores
em almoço no Pátio
da Casa de Mateus.
1985

		As

Aluna em ensaio no
Jardim da Casa de
Mateus.

tardes de Mateus são
normalmente dedicadas ao estudo
e prática individual, ao ensaio.
Entre a comunidade do almoço
e a comunhão do concerto, cada
um procura lugares singulares
e solitários para aperfeiçoar a
execução, para transcender os
seus limites, para entrar em
simbiose com o seu instrumento.

1996

Aluna em ensaio
vocal e gravação de
áudio no Jardim
da Casa de Mateus.
1990

Andrew Manze
e Laura Johnson
no Jardim da
Casa de Mateus.
1987

Aluno em ensaio
no Jardim da
Casa de Mateus.
1996

Elvira Ferreira e
António Toscano
na Casa de Mateus.

		Concertar

1996

Boris Martinovic,
Maestro José
Ferreira Lobo e
Orquestra do Norte
na Casa de Mateus.
1997

é harmonizar,
pôr de acordo, compatibilizar,
acertar ou compor. O que
acontece ao final dos dias dos
Cursos de Mateus junta verbo e
substantivo: a música tocada em
conjunto permite a passagem do
trabalho à fruição e à partilha
com a audiência. Os concertos
concertam, concordam os
instrumentos uns com os outros e
com quem os escuta.

Teresa Berganza na
Casa de Mateus.
2002

Concerto no
pátio de Mateus.

L’Archibudelli na
Capela em Concerto
dos Cursos
Internacionais de
Música da Casa de
Mateus.
2002

David Watkin,
Richard Egarr,
Anner Bylsma.
1988

		O

Festival de Música que Marie
Leonhardt começou a organizar
em 1985 estendeu a festa da
música à paisagem barroca que
se estende mais além da Casa de
Mateus, prolongando-se em várias
igrejas da região, de Vila Real a
Amarante, de Alijó à Cumieira.
Os comentários telefonados para
as transmissões radiofónicas
relatavam igrejas cheias de
ouvintes inesperados, unidos
pela universalidade da música e
pela liturgia da festa. O Ensemble
da Casa de Mateus permitiu que
os antigos alunos participassem
desta festa, devolvendo
simbolicamente o trabalho e os
frutos dos cursos à comunidade
mais vasta que os acarinha.

Oswaldo de Sousa
Lisboa: Atlantis
Revista de Bordo da TAP.
1987, p. 21-23

Transcrição de
Reportagens Telefonadas sobre
os Cursos e Festival de Música
Barroca da Casa de Mateus.
Antena 2, 1987

		O

património é o passado que
devemos legar ao futuro. Os
instrumentos de época dos cursos
são um elo fundamental desta
cadeia que faz ouvir um passado
que se faz outra vez presente. Em
Mateus, convergem as condições
físicas para recriar a atmosfera
em que se produziu a sonoridade
do passado e os instrumentos em
que a música reverberava. Como
o alcance do som do sino da igreja
definia os limites da paisagem
sonora da paróquia, a reunião
do cenário barroco com os seus
instrumentos também permite
escutar os contornos da paisagem
sonora de Mateus e fazer persistir
este património imaterial.
Peter Holtslag
no órgão da Capela
da Casa de Mateus.
1990

Les Saqueboutiers
de Toulouse no
Túnel de Ciprestes
da Casa de Mateus.
1987

Ketil Haugsand ao
Cravo no Pátio da
Casa de Mateus.
1989

Festival de
Música Barroca
em instrumentos
originais.
Detalhe do cartaz
1986

Quarteto de Cordas de
Shangai na Capela da
Casa de Mateus.
2000

		A

Mário Laginha e Maria
João em Concerto na
Casa de Mateus.
1999

Programa dos
Encontros de Música
da Casa de Mateus.
2005

Casa de Mateus é um cenário
ideal para o reencontro entre
o barroco que permanece no
testemunho das suas pedras
e cresce nas árvores dos seus
jardins e o barroco efémero que
apenas permanece nas pautas
musicais e acontece a cada
nova performance. Mas esta
convergência é apenas uma entre
muitas possíveis, apenas uma das
funções desta forma. De facto,
a paisagem sonora de Mateus é
múltipla e polifónica, incluindo
na sua recorrência muitas outras
músicas e outras inesperadas
harmonias e transversalidades:
da ancestral música tradicional
Chinesa à modernidade
improvisada do jazz ou ao lamento
urbano da música popular

Carta de Tita para Sofia de
Mendia recomendando a
inscrição de António Carrilho
nos X Cursos Internacionais de
Música da Casa de Mateus.
1988

		Curso

António Carrilho e
Peter Holtslag na
Casa de Mateus.
1988

diz-se do caminho de
algo ou alguém: o curso do sol ou
o curso escolhido. Dizer Cursos
quer aqui dizer a multiplicação
destes vetores, a coincidência
em Mateus de muitos caminhos,
durante muito tempo. Evocar
a sua memória quer também
dizer que muitos destes vetores
se cruzam outra vez neste lugar,
num ciclo em que cada passagem
é também uma transformação,
em que os aprendizes se podem
descobrir mestres ou os que
apenas conheciam os ecos
longínquos destes cursos podem
agora ser protagonistas do seu
renovado movimento. Dizer, no
plural, os cursos, quer assim
dizer recorrência, continuidade e
mudança.

XXVIII
Cursos
Internacionais
de
Música
da Casa de Mateus
Encontros de Música
RICARDO BERNARDES
DIRECÇÃO ARTÍSTICA
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