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e no Theatro Circo de Braga a 24 de 
outubro (21h30);  Dead Combo na Casa 
da Música a 24 de outubro (21h30);  
os irlandeses Kodaline no Coliseu de 
Lisboa a 24 de outubro (20h);  Rodri-
go Leão no Coliseu do Porto a 8 e no 
Coliseu de Lisboa a 9 e 10 de novembro 
(21h30);  ou Peter Murphy, celebrando 
40 anos dos Bauhaus, no Hard Club a 
16 e na LX Factory a 17 de novembro 
(21h30). O festival Super Bock em 
Stock volta a animar a Avenida da 
Liberdade, em Lisboa, nos dias 23 e 
24 de novembro com concertos de 
Johnny Marr, Jungle, Conan Osiris, U.S. 
Girls, Éme ou Natalie Prass. Já em 2019, 
Joan Baez sobe ao palco do Coliseu 
de.  Lisboa a 1de fevereiro (21h30), os 
Yo La Tengo passam pelo Capitólio e 
Hard Club respetivamente a 6 e 7 de 
fevereiro (21h), os Snow Patrol tocam 
no Campo Pequeno a 16 de Fevereiro 
(20h30), os Twenty One Pilots estrei-
am-se na Altice Arena a 17 de março 
(20h30) e o luso-canadiano Shawn 
Mendes atua também na sala do Par--
que das Nações a 28 de março (19h30). 
/ MÁRIO RUI VIEIRA 

Música / 
Discos 

Elvis Costello regressa com "Look 
Now", álbum que procura recuperar 
a diversidade de 'Imperial Bedroom' 
e a beleza de 'Painted From Memory— 

Primeiro álbum de Cat Power em seis 
anos. Wanderer-  foi registado entre 
Miami e Los Angeles e espelha a 
admiração de Chan Marshall "por 
cantores folk, blues e tudo mais" 

Não vamos mais longe: a 21 deste mês, 
os Suede lançam "The Blue Hour", 
terceiro álbum de uma muito digna 
segunda vida iniciada há cinco anos 
— a julgar pelo épico 'Life Is Golden', 
tudo continua em alta. No mesmo 
dia, os BEAK> (de Geoff Barroca, dos 
Portishead) editam o seu terceiro 
álbum, ">»", gravado sem grandes 
artifícios de estúdio. Falecido em 2017, 
Tom Petty é alvo de uma antologia 
de 60 canções nunca antes edita-
das. "American Treasure", que chega 
dia 28, atravessa mais de 40 anos do 
percurso. A primeira sexta-feira de 
outubro traz uma versão aumentada 
de "Imagine", o mais relevante álbum 
a solo de John Lennon. "Imagine: The 
Ultimate Collection" compreende 
140 faixas e um livro de 120 páginas 
em torno do álbum de 1971 que inclui, 
além do tema-título, clássicos como 
'Jealous Guy' e 'Power to the People'. 
Em terrenos indie, também dia 5, há 
segundo álbum da cantora e composi-
tora texana Molly Burch, "First Flower";  
novo disco a solo da norte-americana 
Adrianne Lenker, que tem conhecido  

crescente burburinho na condição 
de vocalista dos Big Thief;  "C'est La 
Vie', novo registo de Phosphorescent, 
que em 2013 viu "Muchacho" receber 
grandes encómios. A 12 de outubro, 
John Grant apresenta "Love Is Magic", 
o seu álbum mais eletrónico. Regresso 
duplo no feminino a 19 do mesmo mês: 
Neneh Cherry com "Broken Politics", 
produzido por Four Tet e denotando um 
olhar sobre o cinzento ambiente polí-
tico contemporâneo;  a veterana Yoko 
Ono com "Warzone", releitura de 13 
canções editadas entre 1970 e 2009, 
também sob a égide de um mundo 
em estado de sítio. A 9 de novembro 
sairá o oitavo álbum dos ingleses Muse, 
"Simulation Theory", que conta na lista 
de produtores com Timbaland, 'mago' 
do hip hop na alvorada do século XXI. A 
capa tem muito de "Stranger Things" (a 
série). 'The Dark Side' confirma-o: mú-
sica eletrónica com ecos dos anos 80 
e clip retro futurista. Sem data prevista, 
deverá sair este ano o novo álbum do 
rapper Anderson .Paak. Sobre "Oxnard 
Ventura" sabe-se que contará com Dr. 
Dre na mesa de mistura. / LUÍS GUERRA 

Música / 
/a= e Clássica 

Peter Evans tem um interesse necroscópico 
pela trompete mas nunca examinou uma 
orquestra Com a Orquestra Jazz de 
Matosinhos. na  Casa da Música, espera-se 
um concerto de levantar os mortos 

Há coisa de 60 anos que o jazz se agarra 
com unhas e dentes ao verão, pelo menos 
desde a edição de 1958 do festival de 
Newport, esculpida a cinzel no docu-
mentário "Jazz on a Summer's Day". Claro 
que, hoje, para muitos, o estilo nada terá 
que ver com o estio, mas é sintomático 
que se venha a Lisboa testar formas de 
sobreviver à época baixa. É para a sema-
na, na Conferência Europeia de Jazz, 
que traz concertos ao CCB (ver pág. 90), 
Ler Devagar e Hot Clube. É um modo de 
correr atrás do prejuízo: não obstante a 
contradição burocrática, os agentes ao 
serviço do jazz interessam-se mais por 
colocar perguntas do que por fornecer  

respostas. Alguns, até, de maneira desar-
mante, como Darcy James Argue, ca-
beça de cartaz no Angra Jazz (3 a 6/10, 
na Terceira), em que se destaca ainda 
Gonzalo Rubalcaba e Andy Sheppard, o 
mesmo que, três semanas depois, subirá 
ao palco do Seixal Jazz (18 a 27) no trio 
de Carla Bley. Nas lojas, expectativas 
em redor do título que reúne Andrew 
Cyrille, Wadada Leo Smith e Bill Friseil 
e que a ECM anuncia para 2/11. Já na 
secção do lado aguarda-se as últimas 
sonatas de Beethoven por Alexandre 
Tharaud, a transcrição para violeta das 
suítes para violoncelo (de Bach) por Kim 
Kashkashian, a série dos 120 anos da  

Deutsche Grammophon e "Alla Portuge-
sa", o disco de Andreas Staier com a Or-
questra Barroca Casa da Música que será 
apresentado em Lisboa, no Palácio Na-
cional de Queluz, dia 3/11, e no Porto, na 
Casa da Música propriamente dita, dias 
4 e 6 — aí, outras datas a ter em conta 
são as de Pedro Burmester (18/9), Artur 
Pizarro (29/9) e Alfred Brendel (21/10). 
Na capital, ao vivo, coloque-se a ênfase 
na programação da Gulbenkian, em que, 
para já, sobressaem Coro Gulbenkian 
(21/9, no Panteão), Jordi Savall (24/9), 
Lorenzo Viotti (novo maestro titular, 4 e 
6/10), Kirill Gerstein (16/10) ou Arcadi 
Volodos (4/11). / JOÃO SANTOS 

Chafes com o desenho (CIAJG, Guima-
rães, 8 de dezembro). O desenho estará 
também em destaque na Fundação Car-
mona e Costa que oferece exposições 
de José Loureiro (setembro), Rui Vas-
concelos (novembro) e Carlos Bunga 
(fevereiro). Alguns artistas apresentar-
-se-ão em dose dupla — Salomé Lamas 
no Museu do Chiado (21 de setembro) e 
na Culturgest, no Porto (27 de outubro), 
e João Louro no MAAT (novembro) e 
no Pavilhão Branco (maio), espaço que 
albergará mostras de jovens artistas 
como Mariana Silva (novembro) e Maria 
Capelo (fevereiro). Nos próximos meses 
exibem-se também algumas coleções  

privadas como a de Pinto da Fonseca 
na Fundação Árpád Szenes-Vieira da 
Silva (20 de setembro). a da Fundação 
ARCO e a de António Cachola, ambas 
na Cordoaria Nacional, respetivamente 
em fevereiro e maio. Do estrangeiro 
chegam alguns nomes relevantes como 
o do japonês Tadashi Kawamata que 
se apresenta no MAAT (outubro) ou do 
artista e cineasta ganês-britânico John 
Akomfrah (Berardo, 8 de novembro), 
ambos com preocupações ambientais. 
No Pavilhão Branco, o venezuelano Juan 
Araujo mostra pintura atravessada pela 
sombra da arquitetura, e é ainda esta que 
está na base das revisitações coloniais  

de Kader Attia (Culturgest, 20 de ou-
tubro) e do colombiano Engel Leonardo 
Kunsthalle Lissabon, 12 de outubro). Na 
Gulbenkian apresenta-se uma amostra 
da escultura no tempo de Rodin (26 de 
outubro). Se passar a fronteira, há ainda 
uma boa probabilidade de tropeçar em 
exposições de artistas... portugueses. Na 
Gulbenkian de Paris, por exemplo, mos-
tram-se, em outubro, trabalhos novos de 
Rui Chafes que dialogarão com obras do 
escultor referencial Alberto Giacomet-
ti;  já em Londres. a Marlborough Fine Art 
apresenta esboços realizados por Paula 
Rego nos últimos 30 anos (12 de setem-
bro). Em Bilbau continua a apresentação  

de Joana Vasconcelos até novembro, 
mas se retardar a visita até 19 de outubro 
poderá ver ainda a retrospetiva do já 
referido Giacometti. Já em Madrid 
(fevereiro) inaugura, no Thyssen-Borne-
misza, a exposição do polémico Balthus. 
Em Paris, o Centro Pompidou traça um 
panorama do Cubismo (17 de outubro) 
com obras de todos os seus protago-
nistas. É em Londres, na Tate Modern, 
que se verá uma retrospetiva da obra do 
dinamarquês Olafur Eliasson (11 de ju-
lho), enquanto em Nova Iorque o MOMA 
abriga a primeira grande retrospetiva 
de Bruce Nauman em 20 anos (21 de 
outubro). / CELSO MARTINS 
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