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CULTURA

Na maioria dos projectos em que 

Ken Vandermark (ou qualquer outro 

músico de jazz contemporâneo) to-

ca há um líder. Em Shelter, não. No 

ensemble que o saxofonista norte-

americano partilha com o seu con-

terrâneo Nate Wooley (trompete), 

com o holandês Jasper Stadhouders 

(guitarra e baixo eléctricos) e com 

o australiano Steve Heather (bate-

ria) não existe qualquer forma de 

hierarquia. Essa é, talvez, a maior 

singularidade e o grande desafi o na 

formação deste quarteto. 

“Quando estou a liderar um grupo 

e componho a maioria dos temas, 

tenho uma ideia mais clara do que 

procuro musicalmente e é muito 

mais fácil defi nir a estética da ban-

da”, compara Vandermark em con-

versa com o PÚBLICO. “Mas num 

grupo como este, em que os qua-

tro decidem que música tocar, como 

compor, como organizar a música, é 

preciso colaborarmos mesmo para 

soarmos a um ensemble e não um 

grupo diferente em cada tema.”

Escutando o disco homónimo do 

quarteto, acabado de lançar e com 

apresentação ao vivo hoje na Zé dos 

Bois (Lisboa) e amanhã na abertura 

do Portalegre Jazz Fest, é evidente 

que a diversidade de registos não 

é empecilho para a construção de 

uma identidade a quatro, antes 

sublinhando a porosidade de um 

som que tanto segue o trilho da mú-

sica improvisada quanto se trans-

forma numa linguagem próxima da 

música de câmara menos ortodoxa, 

aqui e ali acolhendo uma pulsação 

rítmica vinda do rock. É o refl exo 

de quatro personalidades bastan-

te diversas, reunidas aqui a partir 

da vontade de Vandermark investir 

mais a fundo na sua relação com Sta-

dhouders, depois de o ter chamado 

para o lugar de baixista na segunda 

vida do quarteto Made to Break, em 

que mandam as suas composições 

e uma relação intensa com a elec-

trónica. “Aqui quis que ele tocasse 

guitarra, o seu instrumento princi-

Um ensemble em que 
Ken Vandermark 
é apenas mais um

pal”, reconhece. “Depois puxei o 

Nate Wooley, com quem também 

toco em duo, e o Jasper trouxe o Ste-

ve. Muito rapidamente percebemos 

que não seria a minha banda nem a 

do Jasper. Seria de todos.”

Vandermark, uma das figuras 

eminentes do jazz actual, contri-

bui para o primeiro álbum do gru-

po com um tema mais introspectivo 

— “uma quase balada”, descreve — 

e duas composições que resultam 

da montagem de diferentes ideias. 

“Estou sempre a tentar perceber o 

que posso fazer de mais expansivo 

em cada contexto”, diz, “mas tam-

bém me interessa trabalhar dentro 

dos parâmetros específi cos de cada 

grupo”. “A música que trago para 

esta formação tem esse lado muito 

pessoal, passa por conhecer bem os 

outros músicos, tentar adivinhar o 

que podem fazer, e depois nos en-

saios, mas sobretudo nos concertos, 

tentarmos ir mais a fundo em cada 

uma dessas ideias”, prossegue.

Embora não aconteça com os te-

mas que compôs para o álbum dos 

Shelter, é frequente Vandermark 

acrescentar dedicatórias aos títulos 

dos temas dos seus projectos, ma-

peando um território de infl uências, 

de músicos a escritores e cineastas, 

cujo impacto no seu pensamento ar-

tístico exige reconhecimento públi-

co. Num dos álbuns do seu Resonan-

ce Ensemble, por exemplo, presta 

tributo a Michael Haneke, Thomas 

Bernhard ou Jean-Luc Godard. 

“A forma como Godard construía 

os seus fi lmes”, admite, “teve mais 

impacto na minha composição do 

que a maioria da música que ouvi 

nos últimos cinco anos”: “Não ha-

vendo uma relação directa de causa 

e efeito nessas dedicatórias, aponto 

um caminho de criatividade que es-

tou a seguir e que me dá pistas na 

forma de explorar ideias.” Os Shelter 

são, precisamente, mais uma prova 

de como a avidez exploratória é uma 

marca da sua criatividade.

Música
Gonçalo Frota

Shelter junta em palco 
alguns dos mais notáveis 
nomes do jazz actual. Um 
quarteto sem hierarquia 
em Lisboa e Portalegre

DR

O quarteto acaba de lançar o álbum que agora traz a Portugal

“Num grupo como 
este, é preciso 
colaborarmos 
mesmo para 
soarmos a um 
ensemble e não um 
grupo diferente 
em cada tema”, 
argumenta Ken 
Vandermark

ANÚNCIO PÚBLICO DE ABERTURA
DE CANDIDATURAS 

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE BEJA

Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 86.º e seguintes da Lei 
n.º 62/2007, de 10 de Setembro, diploma que defi ne o Regime Jurídico das 
Instituições de Ensino Superior, 41.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de 
Beja (DR, 2.ª Série, n.º 169, de 2/09/2008), e do Regulamento de Eleição do 
Presidente do Instituto Politécnico de Beja faz -se público que, por iniciativa 
do Conselho Geral do Instituto, datada de 20 de março de 2017, se encon-
tra aberta a fase de candidaturas para eleição do Presidente do Instituto 
Politécnico de Beja, nos termos e condições seguintes:

1. Identifi cação e contactos: Instituto Politécnico de Beja, Secretariado da 
Presidência do Instituto Politécnico de Beja. Endereço: Rua Pedro Soares, 
Apartado 6155, 7800 – 295 Beja. Telefone: 00351 284 314 402/ Fax: 00351 
284 314 401. Endereço Eletrónico: geral@ipbeja.pt.

2. Destinatários: A candidatura é aberta a todos quantos que se encontrem 
nas condições mencionadas nas alíneas a) ou b) do número 4 do artigo 
86.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, designadamente os seguintes: 
a) Professores e investigadores da própria instituição ou de outras insti-
tuições, nacionais ou estrangeiras, de ensino superior ou de investigação; 
b) Individualidades de reconhecido mérito e experiência profi ssional rel-
evante. Não pode ser eleito Presidente: a) Quem se encontre na situação 
de aposentado; b) Quem tenha sido condenado por infracção disciplinar, 
fi nanceira ou penal no exercício de funções públicas ou profi ssionais, nos 
quatro anos subsequentes ao cumprimento da pena; c) Quem incorra 
noutras inelegibilidades previstas na Lei ou nos Estatutos do Instituto 
Politécnico de Beja.

3. Apresentação das candidaturas: 3.1 – Prazo: O prazo para a apresenta-
ção de candidatura é de 30 dias seguidos de calendário a contar da publica-
ção do presente aviso. O termo do prazo que caia em dia em que o serviço 
perante o qual deva ser praticado o acto não esteja aberto ao público, ou 
não funcione durante o período normal, transfere-se para o primeiro dia 
útil seguinte. 3.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, por 
escrito, mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Geral 
do Instituto Politécnico de Beja, solicitando a admissão da sua candida-
tura, de acordo com formulário próprio disponibilizado no sítio do Insti-
tuto Politécnico de Beja (www.ipbeja.pt). As candidaturas serão expedidas 
por via postal, ou entregues em mão, neste caso até às 16 horas do termo 
do prazo referido no número anterior, no Secretariado da Presidência do 
Instituto, onde serão apostas a data e hora da recepção. Se o candidato 
optar pelo envio da candidatura por via postal, deverá fazer prova da sua 
expedição nas 24 horas seguintes à da verifi cação do termo do prazo para a 
sua formalização, sob cominação de exclusão no caso de a sua candidatura 
não dar entrada nos serviços nesse prazo. Os documentos que constituem 
a candidatura são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa. 3.3 - 
Instrução: A candidatura a eleição do Presidente deverá ser instruída, ob-
rigatoriamente, sob cominação de exclusão, com os seguintes elementos: 
a) Identifi cação completa do candidato e do cargo a que se candidata, e 
do título específi co sob que o faz, de acordo com modelo anexo ao Regu-
lamento de eleição do Presidente do Instituto Politécnico de Beja (www.
ipbeja.pt); b) Programa de Acção da Candidatura; c) Curriculum Vitae do 
candidato; d) Declaração, sob compromisso de honra, de que não incorre 
em nenhuma situação de inelegibilidade, designadamente, aquelas a que 
se refere o n.º 6 do artigo 41.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de 
Beja. A não apresentação, no prazo de candidatura, de qualquer dos docu-
mentos referidos no n.º 3.3 do presente, implica a exclusão da candidatura 
respectiva. As falsas declarações feitas pelos candidatos nos requerimen-
tos, declarações, nos currículos ou demais documentos que instruam a pro-
posta são puníveis nos termos da lei penal e serão ofi ciosamente comuni-
cadas aos serviços competentes do Ministério Público. 

4. Procedimento de eleição: O processo de eleição que constitui objecto 
do presente Anúncio, inclui, designadamente: a) O anúncio público da ab-
ertura de candidaturas; b) A apresentação de candidaturas; c) A audição 
pública dos candidatos, com apresentação e discussão do seu programa de 
acção; d) A votação fi nal do Conselho Geral, por maioria absoluta, por 
escrutínio secreto.

5. Informações complementares: A leitura do presente Anúncio não dis-
pensa nem se sobrepõe à consulta, observância e aplicação das disposições 
legais, estatutárias e regulamentares concretamente aplicáveis, disponibi-
lizadas no sítio do Instituto Politécnico de Beja (www.ipbeja.pt). Ao Con-
selho Geral do Instituto Politécnico de Beja é reservada a possibilidade 
de não optar por nenhuma das candidaturas. O estatuto do Presidente e 
demais elementos legais, estatutários e regulamentares aplicáveis estão 
disponíveis para consulta em www.ipbeja.pt.

O Presidente do Instituto Politécnico de Beja.

Beja, 21 de  março de 2017.


