600 Crianças escutam e desenham os sons da Natureza

No dia 3 de novembro a Orquestra Gulbenkian abriu pela primeira vez as suas portas a um
Ensaio Geral no grande auditório. Cerca de 600 crianças e professores do 1º e 2º ciclos de
escolas da grande Lisboa (do 1º ano ao 6º ano de escolaridade) puderam assistir ao Ensaio do
Concerto “As Quatro Estações”, obra composta por Antonio Vivaldi há cerca de 300 anos.
Este Ensaio Aberto, que também contemplou peças da obra Quatro Estaciones Porteñas do
argentino Astor Piazzolla, procurou criar uma experiência capaz de despertar os sentidos das
crianças para as temáticas Música e Natureza, tendo decorrido precisamente no âmbito do
ciclo Música e Natureza da Temporada 2017-18 da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), que
tem o apoio da The Navigator Company.
Com a luz outonal a invadir o espaço do grande auditório, com as árvores e o lago do Jardim
em pano de fundo, foi possível assistir a um momento mágico em que as crianças, em perfeito
silêncio, absorveram a música que Vivaldi escreveu para recriar os sons da Natureza, como o
canto dos pássaros.
Depois da música, as crianças puderam disfrutar de um passeio no inspirador Jardim
Gulbenkian e registar o seu olhar do espaço envolvente nos cadernos preparados para esta
iniciativa.
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Esta ação, designada por “O Outono no Jardim Gulbenkian”, procurou sensibilizar para a
necessidade de defender e preservar a Natureza e foi dinamizada por uma equipa de urban
sketchers (show the world one drawing at a time). O objetivo consistiu em captar, através do
desenho gráfico em suporte papel, o olhar dos jovens sobre a natureza envolvente e sobre a
experiência de vivência dos sons que acabaram de ter.

Até podemos ouvir o som deste passarinho captado pelas hábeis mãos de uma criança…

O caderno gráfico que serviu de base a esta iniciativa foi impresso em papel da The Navigator
Company (NVG) com ilustrações do urban sketcher Mário Linhares. Foi distribuído a todos os
alunos e professores que participaram nesta iniciativa. As primeiras páginas deste caderno,
intitulado de “Os Sons de Vivaldi e o Outono no Jardim Gulbenkian”, contêm um texto
evocativo da experiência preparado pela NVG e pela FCG, com a colaboração da LPN - Liga
para a Protecção da Natureza (a Navigator é mecenas da LPN), que serviu de mote para a ação
desenvolvida no Jardim.
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Sobre o mecenato The Navigator Company - Fundação Calouste Gulbenkian
A The Navigator Company é mecenas do ciclo Música e Natureza da FCG durante três
temporadas. Uma das iniciativas contempladas nesta parceria consiste na realização, em cada
temporada, de um Ensaio Aberto no Grande Auditório da Gulbenkian, de um dos concertos
Música e Natureza, com a presença de crianças e jovens de escolas da grande Lisboa.
Os principais objetivos da iniciativa “Ensaio Aberto Música e Natureza” são:
•

•

•

Promover a educação para a sustentabilidade da comunidade educativa, um
público-alvo prioritário para a Navigator no âmbito da sua estratégia de
Responsabilidade Social Corporativa;
Sensibilizar para a necessidade de gerir e utilizar os recursos naturais de forma
sustentável, ou seja, sem comprometer as gerações futuras, e promover a adoção
de comportamentos responsáveis, em matéria de proteção e valorização da
Natureza;
Promover a cidadania pelo ambiente, nomeadamente na esfera da proteção das
florestas e conservação da biodiversidade, temas fundamentais para o
desenvolvimento sustentável do País e que se encontram no coração das
preocupações da Navigator e da FCG.
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