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A música pode quebrar  
barreiras e limitações ideológicas,  
dissolver a escuridão das mentes,  
mas também serve como um  
instrumento de resistência  
contra a injustiça.
naseer shamma

programa
ESTREIA EM PORTUGAL

Al Sayab
Estrada da Seda
Baghdad Como Eu a Amo
Mundo Sem Medo
Um Caso de Amor
Venus
Se Eu Tivesse Asas
Herança
Capricho

Naseer Shamma, nasceu em Al-Kut, Iraque. Começou  
a tocar oud, ou alaúde árabe, aos 14 anos e estudou no 
Conservatório de Música Árabe de Bagdad com grandes 
mestres como As-Sharif Addin Muhyi, Jamil e Munir 
Bashir, Salman Shukr, e Ali Al-Imam al-Rauhi Jamash. 

No seu primeiro concerto, em França, em 1985, foi apeli-
dado de ‘Ziryab, o jovem’, referindo-se ao grande músico do  
Al Andalus. Aos 25 anos criou o Al-Bayariq, primeiro agru-
pamento de meninos e meninas alaudistas no mundo 
árabe. Em 2005, a sua música serviu de banda sonora ao 
filme Um Inverno em Bagdad, dirigido por Javier Corcuera  
e produzido por Elias Querejeta.

Naseer Shamma toca alaúde combinando métodos anti-
gos com as suas próprias composições originais. É o único 
músico moderno que construiu um alaúde de oito cordas 
(em vez das habituais seis), de acordo com um manuscrito 
do século IX do grande cientista, músico e filósofo do Islão 
Abu Nasr Al-Farabi. 

Este novo modelo de alaúde proporciona tonalidades 
diferentes, ideais para os complexos temas que compõe e 
interpreta, onde o amor, a História e a dor se fundem e se 
articulam. 

Naseer Shamma é considerado um ‘guardião da cultura’ 
contemporâneo da herança musical árabe, tendo nos últi-
mos anos aberto diversas escolas de música, denominadas 
Beit al-Oud al-Arabi (A Casa Árabe do Alaúde). 


