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verão – open call

BINÁRIO – CICLO DE
PERFORMANCE AUDIOVISUAL
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17 mai · música
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ricardo dias gomes
15 jun · música
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perspetiva sobre novos
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pedro lima e sara marita
19 jun · música
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das construções
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25 mai · workshop BMA lab
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de jorge brum do canto
8 jun · workshop
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18 mai · música
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gnration open day – sensible soccers

the necks

colin stetson

binário – falaises

black bombaim

scale travels : wavelenghts of light

até 8
jun
2019

wavelenghts
of light
por maotik

instalação
scale travels
galeria inl
gratuito
parceiro
INL – international
iberian
nanotechnology
laboratory
visitas guiadas
grupos
info@gnration.pt

scale travels
é um programa
colaborativo sobre
arte e nanotecnologia
direção artística
e produção
gnration
supervisão científica
laboratório ibérico
internacional de
nanotecnologia

Com o tempo, os microscópios tornaram-se cada vez mais poderosos,
permitindo-nos ver mais profundamente o mundo do “ultra-pequeno”.
Os cientistas criaram uma série de novos métodos para observar
coisas muito menores, usando feixes de eletrões em vez de luz, o que
lhes permite ver materiais na escala mais fundamental, a atómica.
Wavelenghts of Light é uma instalação interativa que interpreta
diferentes etapas que o cientista encontra na análise de átomos, a fim
de melhorar a nossa compreensão da estrutura de materiais nesta
escala verdadeiramente profunda.
O público é convidado a colocar diferentes padrões de composição
sob um microscópio e, usando um joystick, a analisar as irregularidades
na estrutura da partícula. Esta imagem bidimensional capturada em
tempo real pelo microscópio é utilizada como um campo de velocidade
para gerar o movimento de micro paisagens digitais projetadas na
parede. Ao refletir estas partículas em diferentes ângulos, o sistema é
capaz de mapear a localização de quase todos os átomos e apresentar
uma reconstrução tridimensional das partículas num todo que pode ser
observada em realidade virtual no microscópio binocular.
Mathieu Le Sourd, que se apresenta como Maotik, concentra
o seu trabalho na criação de ambientes multimédia imersivos e
visuais generativos. Sempre na procura de novos desafios, Mathieu
Le Sourd desenha as suas próprias ferramentas, gera animações a
partir de algoritmos e cria mundos 3D para transformar a perceção
do espaço. Entre as habituais colaborações encontram-se músicos,
artistas sonoros e cientistas, colaborações estas que procuram dar
continuidade à sua investigação sobre a relação entre arte, ciência e
tecnologia. É a partir deste padrão de investigação que surge o convite
a Le Sourd para integrar o programa Scale Travels. Em novembro de
2018, Maotik esteve em Braga para uma residência artística no INL –
Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, onde manteve
contacto direto com os diferentes de grupos de investigadores.
French digital artist Maotik focuses his work on the creation
of immersive multimedia environments and generative visuals.
Wavelengths of Light is an interactive installation that interprets
different steps of the scientist’s practice of atoms scanning in order to
improve our understanding of the structure of materials on this truly
fundamental scale.

4 abr
2019
cinema
qui 22:00
blackbox

boca – biennial of contemporary arts

the congo
tribunal
de milo rau

gratuito
m/16 anos

título original
das kongo tribunal
realizador milo rau
produção fruitmarket
and langfilm
categoria documentário
línguas inglês, francês,
alemão, suaíli, lingala, etc.
país alemanha, suíça
ano 2017
género geopolíticas,
direitos humanos,
economia, políticas,
áfrica, teatro
duração 100 min.
filme com legendas
em inglês

Há mais de 20 anos, uma Guerra Civil inexplicável está a transformar
um território tão grande quanto a Europa Ocidental num inferno na
Terra. Impulsionada pelo genocídio de Ruanda em 1994, a Guerra do
Congo, também chamada de “Terceira Guerra Mundial”, já matou 6
milhões de vidas. Muitos investigadores não só veem nela uma luta
pela predominância política na África Central, mas também uma das
batalhas económicas mais decisivas na era da globalização. A razão
para a continuação desta guerra já não se baseia em diferenças
étnicas, mas sim em matérias‑primas para a tecnologia que são
essenciais para o século XXI. Em nenhum outro lugar do mundo, a
sobreposição de interesses globais das grandes economias nacionais,
do poder local, do passado colonial e do presente pós‑colonial são
mais significativas do que nesta região em crise. A futura ordem da
comunidade global será decidida aqui?
Milo Rau desenvolve um teatro e um cinema escandaloso, que
questiona a realidade, desde os re‑enactments de julgamentos
internacionais, à exploração da pedofilia (“Five Easy Pieces”) ou ao
genocídio no Ruanda (“Hate Radio”). Em “Congo Tribunal”, o artista
consegue reunir vítimas, perpetradores, testemunhas e analistas do
conflito para um inédito tribunal civil no leste do Congo. Milo Rau cria
um retrato, sem filtros, da maior e mais sangrenta guerra económica
da história da humanidade, em um projeto artístico único, que reúne o
teatro, o cinema e a política.
In the form of a tribunal with an international cast and filmed on
‑location in Eastern Congo and in Berlin, the theatre & film project ‘The
Congo Tribunal’ examines the causes and backgrounds for the war
now ongoing for almost 20 years in the Great Lakes region.

7 abr
2019

colin stetson
apresenta all this i do for glory

música
dom 17:00
blackbox
7 euros
m/6 anos

A extensa e riquíssima lista de colaborações de Colin Stetson revela
que estamos perante um artista de um carácter muito singular. Das
participações em estúdio aos palcos, não será surpresa se encontrar
o nome do músico norte‑americano associado a atos de Tom Waits,
Arcade Fire, Bon Iver, Tv On The Radio, Feist, Laurie Anderson,
Lou Reed, Chemical Brothers, LCD Soundsystem, The National ou
David Gilmore, entre muitos outros. Como solista, desenvolveu uma
linguagem única, principalmente nos saxofones e clarinetes, levando
‑os a atravessar territórios até então inexplorados. Desde New
History Warfare, o seu primeiro disco a solo e o primeiro da trilogia
com o mesmo nome, que Colin Stetson arrecada os mais elogiosos
comentários da imprensa especializada, elogios esses também
replicados às edições discográficas com quem partilha mentoria:
Never Were The Way She Was, com a violinista Sarah Neufeld (Arcade
Fire), ou Ex Eye, disco do quarteto instrumental com o mesmo nome
e que o junta a Shahzad Ismaily (Secret Chiefs 3, Ceramic Dog), Greg
Fox (Liturgy) e Toby Summerfield.
Inevitável é também o destaque para SORROW, disco em que
magistralmente se atreve a reinterpretar a Sinfonia nº3 do compositor
polaco Henryk Górecki e onde assume, pela primeira vez, a liderança
de um grupo. No currículo, deveras impressionante, Stetson soma
ainda dezenas de composições para cinema.
Anos após o último trabalho a solo, New History Warfare Vol. 3: To
See More Light (2013), Stetson regressa com All this I do for glory, um
fortíssimo disco gravado ao vivo em estúdio, sem overdubs ou loops,
onde o músico se encarrega de toda a produção de uma matéria
sonora que assume influências da música eletrónica da década de
90, vinda por via de artistas como Aphex Twin ou Autechre. Dois
anos depois da sua edição e de ter figurado em inúmeras listas
dos melhores do ano, teremos agora a oportunidade irrecusável de
assistir em pessoa a um dos mais interessantes solistas que a música
contemporânea ofereceu nas últimas décadas.
American saxophonist Colin Stetson presents his most recent album
‘All this I do for glory’.

12+13
abr
2019
performance

boca – biennial of contemporary arts

séance

mediação de mensagens
por mariana tengner barros

sala de formações
m/12 anos
12 abr sex
público‑alvo grupos
15:00+16:00+17:00
preço sob consulta
12+13 abr sex+sáb
público‑alvo
público‑geral
sex 18:30+20:30
sáb 15:00+16:00
17:00+18:00+19:00
preço 3 euros

direção artística
e interpretação
mariana tengner barros
consultoria artística
nuno miguel
sonoplastia
jonny kadaver
figurinos e adereços
inês monteiro
de barros tavares
styling
ana sousa
direção técnica
daniel oliveira
produção
a bela associação
coprodução
zdb, boca – biennial
of contemporary arts

Mariana Tengner Barros, na sua experiência como bailarina/performer
e coreógrafa, foi percebendo o seu papel na mediação de mensagens
através do corpo, da voz e dos seus intérpretes, mensagens
associadas a ideias, sensações e emoções. Cada vez mais consciente
desta mediação, interessa‑se por recuperar o lado mediúnico da sua
prática, sem querer colocar etiquetas.
A artista concebe “Séance”, performance que parte dos princípios
da sessão espírita ou séance. Desenvolvendo um dispositivo teatral
com diferentes graus de interpretação, de manifestação do transe,
Mariana Tengner Barros navega entre o artificial e o genuíno,
transgredindo as suas possíveis formas, introduzindo a ambiguidade
entre o real e a ficção, entre as pessoas, que muitas vezes usurpam
outras formas de mediação ritual e simbólica.
“Séance” é uma performance intimista, para 3 a 10 espetadores de
cada vez, em sessões únicas e contínuas com duração de 30 minutos.
Mariana Tengner Barros mergulha esteticamente na era Victoriana,
buscando referências no movimento Espírita, que surgiu no séc.
XIX, simultaneamente com o movimento feminista e como reação à
revolução industrial. Em homenagem a este período, Mariana foca‑se
no seu corpo como veículo para aceder às “mensagens”, ao discurso
histérico em oposição aos mais variados discursos do mestre, que
suprimem a necessidade de ligação.
Mediativa, intimista e diferente em cada sessão de 30 minutos, esta
performance é como um shot que nos transporta para um mundo
paralelo, pela mão de uma das mais interessantes artistas das artes
performativas portuguesas.
Portuguese choreographer Mariana Tengner Barros presents her new
performance ‘Seánce – Mediação de Mensagens’.

13 abr
– 15 jun
2019

boca – biennial of contemporary arts

total eclipse
por diana policarpo

instalação
galeria gnration
gratuito

“Beyer ‑ uma mulher, compositora e imigrante é um assunto impossível
para uma história”, segundo Diana Policarpo, artista residente da
bienal BoCA no biénio 2019‑2020.

visitas guiadas
grupos
info@gnration.pt

“Total Eclipse” é uma nova performance audiovisual da artista visual
e compositora Diana Policarpo, criada com base na partitura original
e incompleta de Status Quo/Music of the Spheres, de Johanna
Magdalena Beyer, cuja vida e obra (inacabada e ignorada) constitui
matéria de inspiração para a criação de novas obras. O projeto
inscreve‑se num trabalho que Policarpo tem desenvolvido e que
põe em relação, de forma crítica, questões de poder na cultura
contemporânea, de que o som é uma matéria fundamental, por via
da criação, principalmente, de instalações sonoras e performance.
Status Quo/Music of the Spheres (1937) foi a primeira ópera (futurista)
a exigir a manipulação eletrónica ao vivo de material electro‑acústico.
“Total Eclipse” é uma adaptação da partitura original e inacabada de
Beyer e das cartas escritas a Henry Cowell, resultado de vários anos
de pesquisa e reconstrução realizadas por Policarpo segundo um
processo meticuloso. Este projeto, que visa mostrar afinidades entre
duas épocas e histórias tão distantes, reúne uma cantora soprano e
um generoso ensemble de instrumentistas clássicos e experimentais
da música eletrónica e improvisada, desafiando as possibilidades do
uso da voz, do ruído, do som e da luz num cenário teatral, seguindo as
instruções originais da peça.
‘Total Eclipse’ is a new audiovisual installation from Portuguese visual
artist and composer Diana Policarpo.

18 abr
2019

black bombaim
+ hhy & the macumbas

música
qui 22.30
blackbox
7 euros
m/6 anos

“Tinham Black Bombaim, comprei dois pacotes e enrolei um joint a
acompanhar o café”, canta Adolfo Luxúria Canibal em “Amesterdão
(have big fun)", tema dos Mão Morta, onde Tojó (baixo), Senra (bateria)
e Ricardo (guitarra), se inspiraram para dar nome ao trio que nasceu na
então efervescente Barcelos. Os Black Bombaim tornaram‑se num dos
grupos alternativos portugueses com maior culto dentro e, paralelamente,
fora de portas. Após a estreia com um EP homónimo, o trio instrumental
conquistou rapidamente a atenção global com o longa‑duração Saturdays
& Space Travels (L&L, 2010). Dois anos mais tarde e inúmeros concertos
depois, voltariam a surpreender com Titans (L&L, 2012), disco que conta
com diversos convidados, entre eles Steve Mackay (The Stooges),
Noel Von Harmonson (Comets On Fire) e Isaiah Mitchell (Earthless),
este último que juntar‑se‑ia novamente ao grupo para um concerto
imortalizado em disco. A completar a respeitável discografia dos Black
Bombaim encontram‑se ainda discos com os conterrâneos La La La
Ressonance e o mago saxofonista alemão Peter Brötzmann. No gnration,
acabados de chegar de uma segunda presença no conceituado festival
Roadburn, onde desta vez estarão acompanhados por Brötzmann, os
Black Bombaim vão apresentar um pouco daquilo que têm vindo a fazer e
melhor sabem: a mestria corpulenta de longos temas de rock psicadélico.
Outros autores de mestria singular, a armada tribal liderada por
Jonathan Uliel Saldanha completa o outro lado da noite. Beheaded Totem
(House of Mythology, 2018), o novo disco dos HHY & The Macumbas, é
o mote para o regresso a Braga. Donos de uma linguagem sonora cada
vez mais própria, este “laboratório de ritmo”, tal como Uliel Saldanha
descrevera em entrevista ao jornal Público, pauta‑se por uma solução
nada expectável de música eletrónica, percussão e metais. Ao imposto
ritmo tribal de João Pais Filipe, Brendan Hemsworth, Filipe Silva e Frankão,
juntam‑se os sopros de André Rocha e Álvaro Almeida, septeto que se
completa com a difusão eletrónica de Saldanha. Dez anos após a sua
formação e quatro após a estreia com o aclamado Throat Permission Cut
(Silo Rumor, 2014), é com Beheaded Totem que o grupo sediado no Porto
se afirma como um dos mais interessantes projetos sonoros surgidos em
Portugal nos últimos anos, algo que nesta noite tratarão de reafirmar.
Black Bombaim and HHY & The Macumbas, two of the most important
instrumental bands nowadays in Portugal, present a night dedicated to
the most psychedelic and intense sound.

27 abr
2019
música

gnration
open day

instalação
atividades
educativas
sáb 10:00‑04:00
vários locais

A 27 de abril, sábado, o sexto aniversário do gnration será celebrado
com um conjunto de atividades gratuitas para todas as idades.
On April 27th, Saturday, gnration celebrates their sixth anniversary
with a free cultural program for all ages.

gratuito, sujeito à
lotação dos espaços
parceiros
braga media arts,
inl – international

música

instalação

15:30 sala multiusos

10:00‑01:00 galeria inl

joão pais filipe

wavelenghts
of light

iberian
nanotechnology

16:30 praça

laboratory

escola do rock

e boca – biennial of
contemporary arts

17:30 blackbox

graham dunning

por maotik
10:00‑01:00 galeria gnration

total eclipse
por diana policarpo

22:00 praça

sensible soccers
23:00 blackbox

quadra
00:00 praça

ammar 808
01:00 blackbox

algobabez
01:00 sala multiusos

dj k‑sets

atividades
educativas
11:00‑13:00 + 14:00‑17:00
pátio interior

estação de
experimentação:
akson
10:00‑13:00 + 15:00‑01:00
entrada

mini mapa sonoro

até
1 mai
2019
residência artística

laboratórios
de verão
– open call

prazos
fecho das
candidaturas
1 mai
anúncio dos
vencedores
9 mai
candidaturas para
info@gnration.pt

Após quatro edições de sucesso, o gnration volta a apresentar
Laboratórios de Verão, uma iniciativa destinada a artistas ou
coletividades do distrito de Braga, residentes ou naturais, que se
proponham a desenvolver conteúdos artísticos originais para serem
apresentados na Noite Branca 2019.
destinatários
Artistas ou coletividades residentes no distrito de Braga, ou cujos
elementos são naturais do distrito de Braga, que se proponham a
desenvolver conteúdos artísticos originais nos domínios da imagem,
som, performance, interatividade, música, dança ou cruzamento entre
as áreas anteriormente descritas.
o que pretendemos
· desenvolvimento de trabalho artístico original em formato de 		
residência artística no gnration durante um período de 2 semanas;
· apresentação pública do trabalho no contexto da Noite Branca 2019,
em formato performativo ou de instalação/exposição;
o que oferecemos
· local de trabalho durante um período de 2 (dois) semanas
(5‑16 agosto / 19‑30 agosto)
· apoio monetário de 1500 euros por projeto (IVA incluído se aplicável);
· apoio técnico e de produção à residência artística;
número de projetos a apoiar 4 (quatro)

O programa Laboratórios
de Verão é uma ação
promovida pela Fundação
Bracara Augusta com o
apoio da Câmara Municipal
de Braga.

o que é necessário para concorrer
· descrição da proposta artística;
· requisitos técnicos e de produção associados à mesma;
· biografia e portfólio dos autores;
· digitalização do cartão de cidadão;
· documento comprovativo de residência no distrito de Braga (no caso
de o proponente não ser natural do distrito de Braga);
· declaração de comprometimento em desenvolver o projeto nas
instalações do gnration, num dos períodos de trabalho a concurso.

8 mai
2019
música / imagem

binário – ciclo de
performance audiovisual

falaises

qua 22:00
blackbox
5 euros
m/6 anos

O ciclo Binário
apresenta algumas das
mais entusiasmantes
performances audiovisuais
a que é possível assistir
atualmente. O cruzamento
inovador entre som, luz e
imagem é o denominador
comum a uma série de
espetáculos a apresentar.
Binário is an audiovisual
performance series
presenting some of the
most exciting artists and
works nowadays merging
sound, light and image.

alexis langevin‑tétrault
artista sonoro sound artist
guillaume côté
artista sonoro sound artist
dave gagnon
artista visual visual artist

Recorrendo a ferramentas eletroacústicas para desenvolver uma
linguagem única, os artistas sonoros Alexis Langevin‑Tétrault e
Guillaume Côté baseiam o seu discurso na dicotomia entre noise e
tonalidade, numa forma musical estruturada e viva, nos limites do noise
e da música ambiental. A performance que apresentam define‑se
pelo uso de sons fixos e improvisados pela adição de sintetizadores
modulares modificados em tempo real.
A performance de Falaises complementa‑se pelos visuais do
artista digital Dave Gagnon. Ao recuperar os vários sinais sonoros,
ele perturba e modifica as suas intervenções em tempo real, criando
uma sinergia entre formas de arte através da exibição de um retorno
gráfico e luminoso do conteúdo áudio. O conteúdo visual é exibido
por um dispositivo multimédia único, recorrendo a caixas reflexivas
desenhadas especificamente para este projeto.
Sound artists Alexis Langevin‑Tétrault and Guillaume Côté join
forces with visual artist Dave Gagnon to create ‘Falaises’, an unique
audiovisual performance based on the dichotomy between noise and
tonality.

15 mai
2019
música
qua 22:00
blackbox
7 euros
m/6 anos

chris abrahams
piano
lloyd swanton
contrabaixo double bass
tony buck
bateria, percussão
drums, percussion

the necks
Improviso não é palavra que tenha pouco peso quando o assunto se
chama The Necks. Improviso é, simultaneamente, a melhor e mais fiel
descrição que se poderá fazer destes australianos formados em 1987.
Ao longo de 30 anos, os The Necks ergueram das mais reputáveis
carreiras no jazz enquanto fórmula de improviso e de experimentação.
Cada subida a palco é uma folha em branco, sem ideias pré‑concebidas,
sem acordos sonoros, numa jornada onde o momento e a sala
definem o caminho. Esta até poderá ser uma característica comum
a muitos outros grupos, mas é o número de saídas vitoriosas destas
jornadas que faz com que os The Necks tivessem já partilhado
projetos e colaborações com nomes como Brian Eno, Swans e Evan
Parker, ou até terem assegurado a primeira parte para Nick Cave e
os seus The Bad Seeds. Mas ainda assim, não é isto que torna os
The Necks num caso único. É, sim, a capacidade de tornar cada
concerto num evento singular, inteiramente improvisado, trabalhando
com a acústica da sala e o compromisso do público presente. E
todos saírem satisfeitos. Já raros são os momentos em que estes
compromissos com o ambiente são captados e editados em disco
de acesso legal, mas nada que contrarie ou comprometa a frenética
edição discográfica do trio composto por Chris Abrahams, no piano,
Lloyd Swanton, no contrabaixo, e Tony Buck, na percussão. Aliás,
bem pelo contrário, o desafio dos microfones ligados torna‑se noutra
aventura da manipulação do real. Ponto um: nunca olhar para o disco
como algo que os levará a uma digressão. Ponto dois: o processo de
gravação permite não só acrescentar como desconstruir, algo que
os três vêm com bons olhos quando surge o nome de Tim Whitten,
técnico de estúdio com quem a banda gravou quase a totalidade da
sua discografia. Para os The Necks, a peça musical só existe aquando
do processo de mixagem, ou então – algo até irónico – quando se
encontram em cima do palco. Do estúdio, Body (Fish of Milk, 2018) é o
mais recente álbum e sucede a Unfold (Ideologic Organ), considerado
pela Rolling Stone como um dos melhores 20 discos avant de 2017. Já
do palco, a boa notícia é que os The Necks ocupam certamente um
dos lugares cimeiros nos melhores improvisos dos últimos 30 anos; já
a menos boa é que cada concerto é irrepetível.
Australian experimental jazz trio formed 1987 celebrate their 30th
anniversary of improvisational pieces and performances.

17 mai
2019
música
sex 22:30
blackbox

eiko ishibashi
+ ricardo
dias gomes

7 euros
m/6 anos

Em clara ascensão internacional, a japonesa Eiko Ishibashi tem levado
as suas composições versáteis a diversos territórios sonoros, que
vão da pop ao jazz e da música eletrónica à música experimental. Ao
longo da última década, Eiko tem contado com a colaboração de Jim
O’Rourke, mago produtor e músico norte‑americano que tem vindo a
assumir um papel de destaque na música sem fronteiras de Ishibashi.
O sexto álbum de estúdio, The Dream My Bones Dream, editado no
final do ano passado pela conceituada Drag City, voltou a ter o dedo
mágico de Jim O’Rourke e tornou‑se num dos mais admiráveis discos
do 2018. É também junto com Jim O’Rourke que forma Kafka’s Ibiki,
trio instrumental que integra também o japonês Tatsuhisa Yamamoto.
Eiko tem ainda colaborado com diversos nomes, entre os quais
Merzbow, Oren Ambarchi e Keiji Haino.
Em Braga, a japonesa estará acompanhada em palco pelo
percussionista australiano Joe Talia, que ouvimos brilhantemente em
discos com Ambarchi e James Rushford.
Ricardo Dias Gomes, que será o primeiro a subir ao palco nesta
noite, nasceu no seio de uma família de músicos. O pai, Guilherme
Dias Gomes, é trompetista de jazz que tocou e gravou com Ivan Lins;
o tio, Alfredo Dias Gomes, baterista que tocou e gravou com Hermeto
Pascoal; e a tia, Denise Emmer, violoncelista clássica e fundadora
da respeitada orquestra de câmara Camerata Dias Gomes. Com a
banda Do Amor, lançou três discos, todos aclamados pela crítica
brasileira, até que foi convidado a integrar a banda Cê, grupo liderado
por Caetano Veloso. Depois de dez anos ao lado do mestre da
Tropicália, Ricardo Dias Gomes estreou‑se a solo com ‑11. Em 2018,
lança o segundo disco, Aa, descrito pelo jornal Público como “um
álbum fascinante e arrojado”. Como bónus para algo que já prometia,
o brasileiro contou com as colaboração de um quase‑brasileiro, o
lendário músico norte‑americano Arto Lindsay, e ainda de Moreno
Veloso, o filho mais velho de Caetano.
Japanese singer‑songwriter and musician Eiko Ishibashi and Brazilian
singer‑songwriter Ricardo Dias Gomes presents their latest releases.

15 jun
2019
música
sáb 16:00
vários locais

radiografia #1
perspetiva sobre novos
compositores bracarenses
com joão carlos pinto, jorge ramos,
pedro lima e sara marita

3 euros
m/6 anos

Em resposta ao aparecimento de um conjunto de jovens compositores
nos últimos anos em Braga, e como antecipação do futuro artístico
da cidade, o gnration apresenta Radiografia, uma perspetiva sobre os
novos e mais interessantes compositores bracarenses. Ancorados
no vasto domínio da música contemporânea, os trabalhos dos
diferentes autores apontam para diferentes coordenadas, da música
operática à acusmática, e a diferentes tipologias de interpretação, de
solos a ensembles de larga escala. Tendo em comum a formação no
Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, João Carlos
Pinto, Jorge Ramos, Pedro Lima e Sara Marita integram o primeiro
volume de apresentações.
Nomeado para o programa “Jovens Compositores 2018”, o compositor
e performer João Carlos Pinto encontra-se a terminar uma Licenciatura
em Composição na Escola Superior de Música de Lisboa. Enquanto
performer, João Carlos apresentou-se já um pouco por toda a Europa,
utilizando instrumentos eletrónicos que ele próprio constrói e modifica.
Jorge Ramos licenciou-se na Escola Superior de Música de Lisboa,
onde também concluiu o Mestrado em Música – Composição. Convidado
a prosseguir os seus estudos na Royal College of Music, em Londres,
como aluno de Doutoramento em Música, Jorge Ramos foi recentemente
premiado com uma segunda bolsa de investigação pela Fundação para
as Ciências e Tecnologias e pela Escola Superior de Música de Lisboa.
Formado na Escola Superior de Música de Lisboa, Pedro Lima reside
em Londres e é fellow na Guidhall School of Music and Drama. Em 2019
encontra-se em residência na Casa da Música, onde trabalhará com o
Maat Saxophone Quartet, Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica do
Porto. Enquanto performer, autor e produtor, destaca-se o trabalho em
Mayokondor, coletivo de criadores que se debruça sobre novas formas
artísticas recorrendo à realidade virtual.
Como compositora, Sara Mesquita apresentou obras em Portugal e
no estrangeiro. Foi ainda uma das estudantes selecionadas da Escola
Superior de Música de Lisboa para colaborar na BoCA – Biennial of
Contemporary Arts. Atualmente, encontra-se no 2º ano do curso de
Composição da Escola Superior de Música de Lisboa.
Radiografia is a series focus on the local contemporary music compositors.

19 jun
2019

fennesz
apresenta agora

música
qua 22:30
blackbox
7 euros
m/6 anos

Guitarrista desde muito novo, Christian Fennesz é um marco na
história recente da música eletrónica. Da exploração da guitarra à
composição digital, o trabalhou que desenvolveu em prol da música
ambiental e da música experimental colocou o austríaco num dos mais
admirados e respeitados músicos da música eletrónica.
As primeiras edições discográficas remontam ao início da segunda
metade da década de 90, altura em que assina contrato com a Mego
Records e edita o EP Instrument. Em cinco anos, Fennesz estaria a
colaborar discograficamente com o guitarrista e produtor australiano
Oren Ambarchi e com o mago experimental norte‑americano Jim
O’Rourke. Mas foi só em 2001, aquando do aclamado disco Endless
Summer (Mego Records), que Fennesz atingiu a notoriedade
internacional pela sua obra artística contemporânea. Resultado do seu
empenho e alguma popularidade, estaria pouco depois a encontrar
‑se em palco com o mestre compositor japonês Ryuichi Sakamoto,
num teatro de Roma e ao computador, colaboração que viria a resultar
num EP de estreia e se estender‑se‑ia a dois brilhantes discos nos
anos seguintes. Entre estas duas pérolas sonoras, Fennesz teve
ainda tempo para In The Fishtank 15, disco que o junta a Sparklehorse,
lançado um ano antes de Mark Linkous nos deixar.
Agora, disco lançado este ano, faz pausa a um natural hiato
discográfico no que toca aos trabalhos a solo – o último, ou os últimos,
Mahler Remixes (Touch) e Bécs (Editions Mego) datam de 2014.
Fennesz diz‑nos que Agora é “uma história simples”. Movido pela
perda temporária de um estúdio, tendo sido obrigado a transferir todo
o material para um apartamento onde acabara por gravar o disco. “Foi
tudo feito com headphones”, diz, acrescentado que até o que parecia
ser uma situação frustrante se revelou em algo saudoso, lembrando
os primeiros discos nos idos anos 90. “Acabou por ser inspirador”.
Tão inspirador quanto minimal, Fennesz utilizou tudo o que fosse
mais acessível às mãos, deixando para trás todos os instrumentos e
equipamentos que estavam à sua disposição. Gesto modesto de quem
se junta com os melhores, seja David Sylvian ou Alva Noto. Agora,
agora perto de nós, quase como se fosse música simples.
Austrian guitarist and composer Fennesz, a well‑respected and
admired musician in the electronic music world, presents his new and
long awaited album ‘Agora’.

3 abr +
15 mai
2019
workshop
3 abr
a partir dos números
destinatários
2º, 3º ciclo e
conservatórios
escolas de música
sessões
10:15+11:45+14:00
15 mai
a minha primeira
banda‑sonora
destinatários
todos

primeiros bits 2.0
por digitópia/casa da música

O ciclo Primeiros Bits, criado em 2015, revelou‑se um modelo
exemplar no que concerne à disseminação pedagógica de conteúdos
relacionados com o cruzamento entre arte e tecnologia. Cerca de
800 participantes por ano, na sua larga maioria em idade escolar,
participaram em sessões práticas onde experienciaram, sempre
com um cariz lúdico, um vasto leque de temáticas, da composição
de música para imagem à captação de sons do nosso quotidiano. O
Primeiros Bits 2.0 surge como continuação do programa inicial, onde
novos formatos, experiências e temáticas serão postas em prática.
O Primeiros Bits 2.0 é fruto de uma parceria com a Digitópia,
plataforma de música digital sediada na Casa da Música, no
Porto, que incentiva a audição, a performance e a criação musical.
Baseando‑se em ferramentas digitais, embora não exclusivamente,
enfatiza a criação musical colaborativa, o design de software,
a educação musical e a inclusão social, promovendo a emergência de
comunidades multiculturais de performers, compositores, curiosos e
amantes de música.

sessões
10:15+11:45+14:00
inscrição
info@gnration.pt
parceiro
digitópia / casa
da música

sessões
a partir dos números
A geometria dos sons ou a
música dos números? O que
parece algo complicado para
quem não domina a linguagem
geométrica ou musical, revela
‑se, afinal, um processo
extremamente simples
quando juntamos os
dois universos.

a minha primeira banda‑sonora
Utilizando a tecnologia vamos
criar música para imagens
em movimento, uma história
dentro da outra história.
Iremos musicar, em tempo real,
pequenos filmes de animação
utilizando instrumentos
como computadores, tablets,
sintetizadores e microfones
especiais.

6 abr
2019
workshop
gnration makers

robótica
para crianças
robô lutador de sumo
por ctem academy

sáb 10:00‑12:30
12 euros por criança +
acompanhante
+ 5 euros por criança extra
formador
rui brandão
miguel gonçalves
crianças dos 6 aos 14 anos
obrigatório acompanhante
limite 20 participantes
pré‑requisitos conhecimentos
básicos de informática
recursos necessários aos
participantes computador portátil
(opcional)

Combinando a versatilidade do sistema de construção
LEGO® com a tecnologia mais avançada, as crianças vão
construir e programar robôs e completar uma série de
missões desafiantes, utilizando os kits Lego Mindstorms.
Para programar os robôs será usado o ambiente gráfico
de programação EV3, muito intuitivo e baseado em
ícones.
Na sociedade atual é cada vez mais comum a
utilização de diversos sensores para otimizar processos
quotidianos. Nesta sessão, vamos construir e programar
robôs Lego MINDSTORMS® lutadores de sumo que, com
o recurso a diferentes sensores, terão que lutar sem sair
da arena. Quem será o campeão?

robótica musical

pequenos makers

primeiros bits 2.0

coderdojobraga

robótica para crianças

27 abr
2019

gnration open day

gratuito

De que é feito o património da nossa cidade?
Uma cidade são as suas pessoas, os seus edifícios, mas também
os seus sons e as suas expressões. O mini mapa sonoro convida os
participantes a fazerem a sua própria viagem pelo património material
e imaterial de Braga. Explorando seis locais de referência para os
participantes, a aventura passa por criar uma ilustração do seu próprio
mapa e pela gravação dos sons que o rodeiam e caracterizam. No fim,
este mapa ficará disponível em forma de mapa interativo visual e sonoro.
Mini Mapa Sonoro é um projeto do Serviço Educativo Braga Media
Arts, promovido pelo Município de Braga, estando atualmente a ser
implementado nas escolas de 2º e 3º ciclos da cidade.

mini mapa sonoro
workshop 10:00‑13:00
exposição 15:00-01:00
local pátio interior
lotação 15 crianças
máx. 2
acompanhantes
por criança

mini mapa sonoro

6 aos 14 anos
obrigatório
acompanhante
admissão ao
workshop feita por
ordem de chegada
e limitada à lotação
estação de
experimentação:
akson
11:00‑13:00
+14:00‑17:00
local sala da entrada
dos 10 aos 99 anos
escola do rock

16:30
local praça

estação de experimentação: akson
Akson é o nome de um sistema audiovisual em rede que permite
interação, colaboração e reprodução entre artistas (profissionais,
amadores ou curiosos inexperientes) em grande escala. Concebido
como uma ferramenta de criação e performance colaborativa que
permite a reprodução musical e visual em vários dispositivos, foi
também desenvolvida para ser capaz de interagir com os dispositivos
do público. Para interagir com a instalação, poderá utilizar o
computador disponível ou ligar-se através do seu dispositivo móvel,
acedendo a www.akson.xyz.
Software desenvolvido por Luís Arandas, no âmbito do Mestrado
em Multimédia – música interativa e design de som, da Universidade
do Porto, com o apoio do serviço educativo Braga Media Arts.

escola do rock
A Escola do Rock Paredes de Coura, iniciativa da Câmara Municipal
de Paredes de Coura e dirigida pelo Space Ensemble, viaja até Braga
para apresentar um espetáculo que contará com a comunidade de
jovens músicos bracarenses, levando a palco dezenas de pessoas e
instrumentos. A Escola do Rock Paredes de Coura atuou já no Festival
Vodafone Paredes de Coura, Serralves em Festa e Casa da Música.

11 mai 2019

18 mai 2019

coderdojo
braga

pequenos
makers

workshop gnration makers

sáb 10:00-12:00
O CoderDojo é uma rede global de clubes de
programação gratuitos e sem fins lucrativos
com o objetivo de ensinar jovens dos 7 aos 17 a
programar. Fundado em 2011 este movimento
conta já com mais de 600 Dojos (clubes)
dispersos por 60 países. Os participantes,
apelidados “ninjas”, aprendem assim com a
ajuda de vários mentores que a programação
é uma força capaz de mudar o mundo.
Em Braga, desde 2013 que o CoderDojo
Braga tem proporcionado aos participantes
momentos de aprendizagem com muita
diversão à mistura. Os ninjas são expostos
a um longo percurso onde, à semelhança de
diversas artes marciais, são identificados
por diferentes cintos coloridos capazes
de caracterizar cada um destes conforme
desafios e barreiras ultrapassados no passado.
Os mentores do CoderDojo Braga têm
trabalhado de perto com vários jovens criando
pequenas apps, websites, jogos e ainda
possibilitando a criação de novas amizades.
gratuito
inscrição info@gnration.pt
limite 30 participantes
parceiros CoderDojoBraga,
Cesium, StartupBraga

no mundo das
construções:
vamos fazer construções
com diversos materiais
e ligar motores?
workshop gnration makers
sáb 10:00-12:00

Pequenos Makers é um espaço onde
os mais pequenos se reúnem para criar
pequenos projetos de forma lúdica e criativa.
Estes projetos conjugam a componente
tecnológica e artística, associando‑as ao DIY
(Do it Yourself; faz tu mesmo). As atividades
têm como objetivo despertar a curiosidade
das crianças por temas nas áreas da Ciência,
Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática
(STEAM) e fomentar uma aprendizagem
criativa, participativa e colaborativa.
Nestas novas sessões, os Pequenos
Makers vão criar projetos que conjugam a
eletrónica com papel e/ou tecido – este ciclo
será No Mundo das Construções. Para este
sessão, os Pequenos Makers vão construir
com diversos materiais e ligar motores.
preço 10 euros por criança + acompanhante
5 euros por criança extra
inclui kit individual para cada participante
limite 12 participantes
formadores bárbara cleto e cristina sylla

25 mai
2019
workshop BMA lab
sáb 10:30‑13:00
+ 14:30‑18:30
15 euros
formador
tiago ângelo
público‑alvo
músicos,
artistas digitais,
programadores,
professores e
outros profissionais
ou estudantes
interessados na
música eletrónica
e na arte digital.
a partir dos 16 anos
limite 15 participantes

robótica musical
por sonoscopia

Nesta oficina será apresentado um conjunto de formas de automação
de mecanismos como solenóides, servos, relays e motores para
fins musicais. Os participantes terão acesso a noções básicas de
programação, eletrónica e acústica que lhes permitirão, de uma
forma simples e intuitiva, controlar autómatos musicais a partir de um
computador e um arduíno.

braga media arts
No passado recente Braga apontou para um futuro cada vez mais
tecnológico, reinventando o seu tecido económico, focando‑se nas
empresas de tecnologia, estúdios de comunicação digital, laboratórios
e centros de investigação na área da robótica, jogos, multimédia
e media arts. Simultaneamente, um ecossistema cultural ganhou
forma e expressão, definindo‑se numa identidade contemporânea
e transdisciplinar, situada no cruzamento entre novos media e
expressões artísticas formais.
Em 2017, Braga foi oficialmente designada como Cidade Criativa da
UNESCO no domínio das media arts, integrando a Rede de Cidades
Criativas, criada para fortalecer a cooperação entre cidades que
consideram a criatividade um fator estratégico de desenvolvimento
urbano sustentável, com impacto social, cultural e económico.

ciclo de workshops BMA lab
Experimentação, criação, arte e tecnologia. Eminentemente práticos, o
recente ciclo de workshops BMA lab dedica‑se aos principais tópicos
das media arts, proporcionando aos participantes uma experiência
intensiva no desenvolvimento de obras, ferramentas e ideias. Estes
workshops destinam‑se a músicos, artistas digitais, programadores,
professores e outros profissionais ou estudantes interessados na
música eletrónica e na arte digital.

31 mai
+ 1 jun
2019
filme‑concerto
duração 50 minutos
todas as idades
blackbox
31 mai
sex 15:00
preço sob consulta
público‑alvo escolas
1 jun
sáb 17:00
adulto 5 euros
criança (até aos 16
anos) 2,50 euros
público‑alvo famílias
parceiros
theatro circo
e braga media arts

instant ensemble
musica “a dança dos
paroxismos” (1929)
de jorge brum do canto

A convite do Serviço Educativo Braga Media Arts, o Instant Ensemble
musica a curta‑metragem “A Dança dos Paroxismos”, do cineasta
português Jorge Brum do Canto. A escolha do filme ficou a cargo do
Lucky Star – Cineclube de Braga, que tem como principal objetivo
ser um ponto de encontro de todos quanto gostam de cinema,
mas igualmente daqueles que o pretendem descobrir. Este é um
filme‑concerto aberto a todos: jovens, crianças, adultos, famílias,
melómanos e apreciadores de arte em geral.
“a dança dos paroxismos” de jorge brum do canto (1929)
Realizado por uma figura excêntrica, fascinante, bigger than life, com
uma vida riquíssima para lá do cinema, “A Dança dos Paroxismos” é,
citando o texto da Cinemateca Portuguesa, «uma experimentação
fotográfica da única aproximação do cinema mudo português ao
«impressionismo [cinematográfico] francês» de Gance, Dulac, Epstein
e, sobretudo, de Marcel L’Herbier, a quem Brum do Canto, justamente,
dedica o filme.»
instant ensemble
O Instant Ensemble – Ensemble de Composição em Tempo Real
do Porto é um projeto musical e interdisciplinar criado em 2016 por
Óscar Rodrigues. Constituído por músicos de diferentes áreas, como
a composição, a música clássica, o rock ou o jazz, pretende ser um
espaço de convivência entre diferentes abordagens e experiências. O
seu repertório resulta, essencialmente, da composição em tempo real,
pedindo emprestadas técnicas como o SoundPainting ou a música
generativa, num limbo entre improvisação livre e composição. Grande
parte do material (melodia, harmonia, textura, forma, ritmo, …) é criado
no momento, fazendo de cada concerto, ensaio ou performance um
momento irrepetível.

8 jun
2019
workshop
gnration makers

a tecnologia
que nos rodeia

braço mecânico com arduíno
por ctem academy

sáb 10:00‑12:30
12 euros
formadores
sérgio branco
público‑alvo
alunos, criadores,
artistas, professores,
formadores, público
em geral
dos 16 aos 30 anos
limite
20 participantes
(mín. 8)
inclui utilização
gratuita do kit arduíno
– computação física
recursos
necessários aos
participantes
computador portátil

Na sociedade atual é impensável viver sem tecnologia. A tecnologia
influencia fortemente o nosso modo de vida e condiciona hábitos e
comportamentos. Devido à sua evolução constante torna‑se uma
mais-valia manter um nível de conhecimento atualizado que nos
permita perceber a forma como atua, como interage e como a usar
ativamente. Ao longo dos nossos workshops, tendo estes pontos
como partida, iremos explorar a tecnologia e as suas aplicações
em diferentes contextos, recorrendo à plataforma de Arduíno e a
outros aplicativos que a possam complementar.
O Arduíno é uma plataforma de prototipagem eletrónica
de hardware livre, e de baixo custo, que permite criar as mais
variadas aplicações de forma rápida e simples. De uma forma
simplista, podemos dizer que se trata de um microprocessador capaz
de recolher e avaliar diferentes informações (dados) do ambiente
externo, processar os dados recolhidos e reagir em tempo real com
ações físicas previamente programadas. A programação é feita numa
interface simplificada com sintaxe muito semelhante à da linguagem
de programação C e C++.
Neste workshop vamos abordar uma área da robótica que surgiu
para satisfazer necessidades da indústria. Contudo, a cada dia que
passa encontramos novas aplicações nas mais variadas áreas, desde
a medicina à culinária. Vamos construir e programar um braço robótico
para descobrir uma variedade de aplicações no dia a dia. Pretende‑se
que os participantes compreendam melhor as aplicações e vantagens
no uso deste tipo de robôs, mas também as suas limitações.

18 mai
2019
sáb 10:00‑19:00
vários locais
entrada livre
info para

gnration plus
gnration music
market #7

vendedores gnration
music market
inscrições
info@gnration.pt
custo de admissão
5 euros
data limite para
inscrição 13 mai
nº de vendedores
limitado ao espaço
existente

Aquele disco que procuras poderá estar aqui e aquele material de
música que já não usas poderá encontrar um novo dono. O gnration
promove a sétima edição do gnration music market, um mercado de
música para melómanos, aficionados de instrumentos, colecionadores
ou simples curiosos. Um mercado aberto a todos os vendedores
de produtos na área da música. Discos, instrumentos, pedais,
aparelhagens, amplificadores e qualquer outro material relacionado
com música poderá ser vendido e comprado nos pátios do gnration.

ficha técnica gnration
conselho de administração
Sameiro Araújo
Maria Micaela Ramon
diretora executiva
Raquel Nair
diretor de programação
Luís Fernandes
comunicação
Ilídio Marques
Pedro Sousa
produção
Francisco Quintas
Marta Lima
Luís Passos
assistente de programação
do serviço educativo
Sara Borges
departamento técnico
João Coutada
Ricardo Miranda
técnica administrativa
Maria João Silva
Carla Vieira
programa da juventude
Carlos Santos
financeiro
André Dantas
design gráfico
www.studiodobra.com
créditos fotográficos
Colin Stetson Peter Gannushkin
The Necks The Lab
Sensible Soccers Coconut Jam &
Escritório do Infante
Fennesz Jake Walters
Wavelenghts of Light Maotik
Black Bombaim DR
Falaises David Gallard
Primeiros Bits 2.0 Ilídio Marques
Pequenos Makers DR
Phobos DR
Robótica para Crianças Pedro Sousa
CoderDojoBraga Ilídio Marques

media partner

apoio

parceiros do programa trimestral

em consideração
não é permitido qualquer registo,
vídeo ou áudio, sem autorização prévia.
não é permitido o uso do telemóvel
ou outros aparelhos sonoros durante
o evento. o ingresso deve ser
conservado até ao final do evento.
não se efetuam trocas ou devoluções.
confira o seu ingresso no ato de
compra. não é permitido o acesso
à sala após o início do evento,
exceto se autorizado pelo responsável
da frente de casa.
alterações à programação
a programação apresentada
nesta agenda poderá estar
sujeita a alterações.

bilheteira
os bilhetes para os espetáculos podem
ser adquiridos no balcão do gnration
ou na bilheteira on‑line.
bilheteira on‑line
a bilheteira on‑line possibilita ao
espetador a aquisição simples, rápida
e cómoda de ingressos para quaisquer
dos espetáculos em agenda.
https://gnration.bol.pt
reservas
as reservas devem ser efetuadas
através do contacto telefónico ou
e‑mail e serão válidas por um período
de 48 horas após o seu pedido e até
24 horas antes do espetáculo.
horário geral
segunda‑sexta
09:30‑18:30
sábado
10:00 ‑ 18:30
horário galerias
segunda‑sábado
10:00-18:00
horário em dias de espetáculo
em dias de espetáculo, o gnration
abre 60 minutos antes do início
do espetáculo.
newsletter
se desejar receber a programação
cultural e novidades do gnration
por correio eletrónico envie‑nos
uma mensagem com nome e respetivo
endereço para info@gnration.pt
ou subscreva a nossa newsletter
em www.gnration.pt.

descontos
Maiores de 65 anos
Cartão Municipal
de famílias numerosas
Pessoas com deficiência
e acompanhante
Cartão Jovem e Estudantes
Crianças até 12 anos
Grupos com dez ou mais pessoas
(com reserva e levantamento
antecipado, 48h antes do espetáculo)
Cartão U.Dream (15% aplicáveis)
Cartão Circuitos Ciência Viva
condições de aplicação
O desconto aplicado é de 20%.
Os descontos serão efetuados no
ato da venda dos bilhetes tornando‑se
obrigatória a apresentação de
documentos de identidade aquando
da admissão aos espetáculos.
Os descontos apenas são aplicáveis a
espetáculos promovidos pelo gnration
e com preço superior a 5€ (por favor
informe‑se junto da bilheteira)
www.gnration.pt
info@gnration.pt
press@gnration.pt
www.facebook.com/gnration.pt
www.instagram.com/gnration
#gnration
gnration
Praça Conde de Agrolongo, 123
4700‑312 Braga, Portugal
T 253 142 200

