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DELIALIAN TRIO

Foi fundado em Lisboo em 1995 pelos filhas do compositor Horutiun Dellolion, o pianisfa Marino
Dellolyon e a violinisto Norine Dellofion, e peio violoncelistc Levon Mourodian. Os membros do
Deliolion Trio tiverom o suo formoqao musical no suo cidode notoi, Yerevon, e Moscovo.
Desde os onos 90, os membros do Delloiion Trio come^orom o desenvoiver o suo otividode
ortlstico em Lisboo. Atuorom nos melhores solos do pois, como o Grande Auditorio da Fundo^o

fundacAo
CALOUSTEGULBENKIAN

Gulbenkion e Teotro Nacional Sao Carlos, Centre Cultural de Belem e Palacio Nacional de
Queluz, enfre outros. Participaram em festivals de musico de cdmaro nos Estodos Unidos do

America, Frongo, Armenio. Forom convidados para vorios projetos de outros ortistos tendo
porticipodo em concertos, grovogoes, entrevistos e reporfogens de rodio e televisoo.
A missdo do trio e a divulgogoo do musico do compositor Horutiun Dellolian, do musica ormenio

em gerol, alem de, noturolmente, ter um gronde repertorio dos compositores cldssicos de todos
OS epocas.

24JUNHO

Dellolian Trio estreou em Portugal obras de varios compositores ormenios como Komitas, Arom
Khachaturyon, Alexander Arutunyon, Harution Dellolion, Tigron Monsuryon, Vach6 Shorotyon,

5EXTA-FE1RA

Arno Bobojonyan.
Em outubro de 2014 reolizou dois concertos no Semono do Cultura Armenia em Lisboo,

orgonizodo pelo Fundogdo Gulbenkion.

DANgA

Em 2015, Dellolian Trio porticipou no espectdculo teatrol sobre o pintor armenio Arshile Gorky,

infitulado Logo 6 noite, no Logo Von.
Dellolion Trio estd o preporor o langamento de um concurso internociona! de composigdo, junto
com outros orgonismos nocionois e internacionois, que voi ter o nome do Harutiun Dellolian e
que terd lugar no cidode de Yerevan. Este concurso voi ter o suo primeiro edigdo no proximo ano
para ossinolor os 80 onos de noscimento do compositor que, opesor de ter tido umo vida curto,
deixou um enorme legodo no histdrio de musico do seu pals.

Pedimos que desliguem os telemdveis duronte o espetdculo.
Ndo e permitido tiror fotografias nem fazer grovogdes sonoros ou filmagens
durante o espetdculo. Programo e elenco sujeitos o alteragdo sem aviso previo.

1001 VIAGENS o
DAN^AS ARMENiAS COM SHAKEN
E DELLALIAN TRIO
SHAKEN MAJOR TCHILfNGIRIAN - Bailarina
DELLALIAN TRIO
NARINE DELLALIAN - Violino
LEVON MOURADIAN - Violoncelo
MARINA DELLALYAN > Piano

FUNDAgAO

18H30 / EDIFICIO COLEgAo MODERNA - NAVE

CALOUSTEGULBENKIAN

Av. de Berna, 45 A
1067-001 Lisboa

gulbenkian.pt

Duragao: 1 hl5

Al Ailukh (Komitas)
1001 VIAGENS

Circle of Life

DANCAS armenias com shaken

Oficina de danga orientada por Shakeh Major Tchilingirian.

E DELLALIAN TRIO

Formar um cfrculo constituido por diversas pessoas, cultures e nacionalidades e

um gesto simbolico poderoso. Na iconografia medieval e tradicionai da Armenia
OS simbolos circulares significavam a eternidade, e consequentemente, a
sobrevivencia do espirito humano. Com este "circulo da vida" reafirmamos a
dignidade e o valor da vida Humane, relembrando todas as vitimos das

]007 V/agens conta a HIst6ria da Didsporo Armenio atrcves do musico e donga.
A Diaspora Armenia existe ho mais de 1000 anos. Uma Didspora alorgado significovo
desastre no terra natal. O desiocamento periddico das populagoes, sofrimentos e
batoihas sdo elementos comuns no histdria da Armenia e na regido em gerol.
Mas a viogem para a regeneragdo e renascimento continua: uma viogem qua

otrocidades passadas e presentes. De maos dados, mostramos a nossa
determinogao e forgo coletiva para fazer frente ds injustigas a ao trotomento
desumano do Ser Humano.

comegou hd seculos atrds, sempre acomponhada pelas memdrias da terra natal, do
infdncia, do nostalgia, da saudade e da determinagdo para veneer. Tal comos os
ramos de uma "flor de cerejeira em flor" (donga final), milhores de armenios, em
pequenas e grondes comunidades pelo mundo fore, tem pelo menos uma coisa em
comum: a preservogao de uma rica heronga cultural e, mais importante, a celebragdo
da vida, da esperanga para a humanidade.

I
PROGRAMA

Oragdo (Nina Grigoryan)
Nas montanhas..,e no campo...(Vache Sharof/an]
4 andamentos para trio com piano

Coreografia: Shakeh Major Tchiilngirian
Damasqueiro (Komitas)

Esto cangdo e sobre um damasqueiro, simbolo de fertilidade, e narra a "angustia"

da "drvore" qua testemunha o sofrimento dos pessoas do terra. Ela lamenta "ndo
tenho pedra onde me sentar / nao tenho amor para o meu coragoo que arde / oh
miserdvel, vozio mundo / tenho o pomor mos nenhum fruto".
Coreografia: Noroyr Mehrabyan
Cinco bagatelas para trio com piano (T. Mansuryan)
Saudade-Garod (tradicionai popular)

Esta danga retrata a profunda saudade de uma mde pelo que foi perdido e o
oragao pela regeneragao das ruinas do possodo. A polavra "garod", em Armenio,
significa saudade, amor e esperanga quando alguem enfrenta a incerteza e a
expectotiva de um encontro... Todas estos emogoes estao refletidas na donga.
Coreografia: Viktoria Khanomlryon

SHAKEH MAJOR TCHILINGIRIAN

Conceituada dangarina e coreogrofa, afuolmente atuo e ensina a nlvel internadonal. A forma
unica e exclusive do sue interpretagoo e opresentagoo, expressa em diversas produgoes jo
realizados, sublinho o poder e espirituoiidade dos dongas armenias.
Nascida em Ingloterra, de origem Armenia e ortoptista de profissao, danga desde os 6 anos de
idade e formou-se em ballet cidssico.

O cineosto Atom Egoyan descreve a sua atuogao como "foscinante, de voiio as raizes". A suo
forma de interpreter a danga 6 o tema do filme artistico Verve, da autorie de Nigol Bezjion.
Shakeh,tem recebido um elevado reconhecimento pela sue metodologia ortistica. Tem conduzido

diversas oficinas de danga em vdrias cidades Europeias, e foi convidado para orgenizor oficinas
nos Estados Unidos, Turquia e nos Emirados Arabes Unidos. Participou em superprodugoes,
inciuindo a estreia Londrina da 6pera Anoosh (201 2), opereta Gon'neh (2014) e opera Davit Bek.

Elegia para piano (A. Babadjonyan)

Obteve oinda o papel principal no produgao de donga confemporaneo Nerdurs (2012)
opresentada em Yerevan e dedicada aos temas da patria e dispersao do povo.

A cerejeira em flor'Tsaghgats Baleni (Khachatur Avetisyan)
Esta danga lirica anuncia a chegoda da Primovera. A cerejeira em flor, com os seus
ramos arqueados, vastas raizes e pesados ramos. Estd viva grogas ao fluxo da
seivo, da a luz frutos maduros. Traz alegria, esperanga e renovagao da vida.

Desde 2010, Shakeh trabaiha com "as masses" na tradigdo do "Circle of life" em cerimonias
publicos, banquetes e celebragoes. Trabaiha tambem com criangas e jovens atrav6s de metodos

Coreografia: Yerdjanik Martikian

e programas inovadores sobre danga etnica e popular.

Mais recentemente decidiu recorrer ds dangas folcloricos para estimular a protica de exercicio
entre os idosos.

