
Música Síria 
para Canto e Ud

Waed Bouhassoun

11 OUTUBRO 2017
QUARTA
21:00 — Panteão Nacional
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Waed Bouhassoun Ud, Voz

Música Síria 
para Canto e Ud

Duração: cerca de 1h.

Ansiedade,  Adonis-1930, poeta sírio 

Paixão,  Ibn Arabi, poeta e teólogo andaluz (Murcia 1165-Damasco 1240)

Asmahan , poesia popular damascena com música de Farid al-Atrash (1937)

Yâ wâhiban (Tu o que dás), poema de Jalal-Eddine Rûmi, poeta persa 
e místico sufi (1207–1273) 

Canção de Separação, poesia de Nabatean Djebel Druze 

Rabi’a (Eu sou Rabi’a), Rabi’a al Adawiyya, poeta místico do século VIII  

Aghâru calayka (Ciúme), poema de Wallada  bint al Mustakfi, 
poeta andaluz (1001-1091)

Ana Man Ahwa, poema de Mansur al-Hallaj (857-922)

A caminho de Damasco, poema de  Qays ibn al-Mulawwah (664-688)



A história de Waed Bouhassoun parece saída de 
um livro de ficção. Ainda muito nova, a jovem 
cantora e tocadora de ud desceu as montanhas 
Druze, no sul da Síria, a poucos quilómetros da 
fronteira com a Jordânia, e deixou a sua aldeia 
natal, Chakka, perto de Souweïda, onde nasceu 
em 1979. Depois de, aos sete anos, ter recebido 
um ud das mãos do seu pai, Waed seguiu a 
família para o Iémen, onde descobriu a música 
local nalguns encontros no feminino que a 
colocaram na rota de algumas das grandes vozes 
da música árabe, como Oum Kalthoum, Farid 
al-Atrache e Asmahane. 
A estas referências basilares, e em relação às 
quais a cantora é muitas vezes tida como uma 
das suas mais notáveis descendentes artísticas, 
Waed Bouhassoun juntaria pouco depois um 
interesse de estudo e investigação musicológica 
que iniciou no Alto Instituto para a Música em 
Damasco e cujo percurso a levaria até Paris, 
em 2010, onde vive atualmente e prepara o seu 
doutoramento em Etnomusicologia.
Foi na capital francesa que se atreveu a pisar um 
palco pela primeira vez, em 2006, ao apresentar-se 
na Maison des Cultures du Monde e no Institut 
du Monde Arabe. O encanto produzido pela sua 
voz doce e sinuosa foi de tal forma imediato que 

passaria os meses seguintes a atuar em festivais 
e a pôr a descoberto um talento de magnetismo 
invulgar. Pouco depois, num dos seus primeiros 
grandes momentos de notoriedade, estrearia, em 
2008, na Ópera de Paris, um espetáculo em torno 
da poesia da autora mística Rabi’a al ‘Adawiya.
Num curto espaço de tempo, enquanto se 
firmava a sua reputação como uma das mais 
belas vozes emergentes do mundo árabe, havia 
de gravar para a coleção do Institut du Monde 
Arabe o primeiro álbum, La Voix de l’Amour, 
distinguido pela prestigiada Académie Charles 
Cros e, em 2013, seria chamada por Jordi Savall 
para integrar o monumental projeto Orient 
Occident II: Hommage à la Syrie, tributo a um povo 
vergastado por uma terrível guerra civil.
Depois de L’Âme du Luth, álbum de “uma 
beleza imediata, familiar, como um refúgio 
de intimidade” – nas palavras da revista Les 
Inrockuptibles –, Waed Bouhassoun publicou em 
2016 La Voix de la Passion. Sobre o teu terceiro e 
sedutor registo a solo, a Telerama afirmaria que, 
mais do que a sensualidade a ser revelada, “ouve-se 
a mulher nestes versos que exaltam o desejo, 
a dor da separação ou mesmo o sentimento 
patriótico”. Sempre com uma beleza e uma 
delicadeza de cortar a respiração.
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GULBENKIAN.PT

PRÓXIMOS CONCERTOS

Cantos Sacros da Argélia Vicente Amigo

Miguel Poveda Anouar Brahem 

Houria Aïchi Memoria de los Sentidos

Íntimo Blue Maqams

13 OUTUBRO 2017 
SEXTA 21:00 — Grande Auditório

1 DEZEMBRO 2017
SEXTA 21:00 — Grande Auditório

11 NOVEMBRO 2017
SÁBADO 21:00 — Grande Auditório

16 ABRIL 2018 
SEGUNDA 21:00 — Grande Auditório

Programa sujeito a alterações.

mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza
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