O ACNUR e a Iniciativa Aga Khan para a Música apresentam
artistas do Mali no Dia Mundial do Refugiado da ONU
Genebra, Suíça, 20 de junho de 2017- O artista e
educador maliano Fodé Lassana Diabaté, um artista do
quadro da Iniciativa Aga Khan para a Música (AKMI), e
três dos seus alunos que compõem o Balaba Ensemble,
foram os artistas participantes na comemoração do Dia
Mundial do Refugiado 2017 na sede do Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), hoje em
Genebra.
Este evento segue-se à atuação bem-sucedida do artista da AKMI Basel Rajoub e do seu Soriana
Project no Dia Mundial do Refugiado em 2016.
Celebrado pela primeira vez em 2001, o Dia Mundial do Refugiado é comemorado todos os
anos no dia 20 de Junho para exaltar a “força, coragem e perseverança de milhões de
refugiados”, segundo o ACNUR, a Agência de Refugiados da ONU.
Fodé Lassana Diabaté faz parte da lista de artistas da Iniciativa Aga Khan para a Música
(AKMI), que apoia músicos e formadores musicais de 11 países da Ásia, África e Médio
Oriente nos seus esforços para preservar, revitalizar e transmitir o seu património musical às
novas gerações de artistas e público.
Em 2014, o artista e formador Lassana Diabaté, em parceria com a AKMI, iniciou um programa
de educação artística e musical para crianças em idade escolar em Bamako, no âmbito do
projeto “Jeudis Musicaux des Enfants” (Quintas-feiras Musicais para Crianças). Este projeto,
comissionado e curado pela AKMI, visa oferecer formação musical tradicional, assim como
oportunidades regulares de atuações no Parque Nacional do Mali, que foi reabilitado pelo Fundo
Aga Khan para a Cultura.
Fodé Lassana Diabaté é um virtuoso músico de balafon (xilofone de 22 teclas). Nasceu numa
conhecida família de griots e começou a tocar balafon com cinco anos. Diabaté gravou com
muitos dos principais artistas do Mali, como Toumani Diabaté, Salif Keita, Babani Koné e
Bassekou Kouyaté. Ele é o líder do Trio Da Kali, um intérprete brilhante e um talentoso
formador que personifica os esforços de educação artística da AKMI no Mali.
Para a primeira digressão na Suíça, Lassana Diabaté formou o Balaba Ensemble com três dos
seus alunos mais talentosos. A primeira é uma cantora chamada Mariam "Né" Kouyaté.
Originária da região de Ségou, é sobrinha do famoso músico Bassékou Kouyaté. Criada no seio
desta prestigiosa família de griots, ela domina o repertório tradicional, emprestando-lhe o seu
toque pessoal.

O segundo é Fama Diabaté, que também é de uma das maiores famílias de griots do Mali. Fama
Diabaté aprendeu a cantar acompanhando a sua mãe em casamentos, e a tocar balafon com o
seu pai. Com a tenra idade de 13 anos, já possui uma impressionante maturidade artística.
O terceiro é Zoumana Diawara, que toca kamélé n'goni, uma harpa dital tradicional do Mali
cujos segredos aprendeu com o seu mestre Harouna Samaké. Zoumana também é aluno do INA
(Instituto Nacional de Artes em Bamako).
Para a comemoração do Dia Mundial do Refugiado, o Balaba Ensemble foi acompanhado por
um convidado destacado e muito especial: o virtuoso guitarrista do Mali, Samba Diabaté.
A Iniciativa Aga Khan para a Música (AKMI) apoia a formação e a produção musical - tanto
amadora como profissional - destinadas e no seio de comunidades deslocadas. Apesar de o
apoio à música e outras formas de expressão cultural seja frequentemente visto como uma
prioridade secundária em programas de assistência humanitária para refugiados, a AKMI
acredita que a arte e a música oferecem um recurso único que pode encorajar a esperança e
fornecer uma ligação intangível, mas indestrutível, à memória cultural que poderá vir a ser o
catalisador de uma revitalização cultural.
Para mais informações acerca do projeto Jeudis Musicaux de Bamako e da Iniciativa Aga Khan
para a Música, siga a seguintes ligações:
http://www.akdn.org/akmi(Iniciativa Aga Khan para a Música)
https://www.facebook.com/jeudismusicaux/(Jeudis Musicaux)
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