18 jan a 7 abril · exposição

mono

por ryoichi kurokawa
18 jan · música

rafael toral

apresenta wave field
versão av surround sound (6:1)
6 fev · música

irreversible
entanglements

apresenta irreversible entanglements
11 a 16 fev · dança / residência artística
16 fevereiro · performance

guelra

por sílvia real
17 fev · música

marc ribot’s
ceramic dog
apresenta yru still here?

8 mar a 8 jun scale travels

scale travels
por maotik

BINÁRIO – CICLO DE
PERFORMANCE AUDIOVISUAL
8 mar · música / imagem

lucas paris

apresenta antivolume in/ext

16 mar · música

trabalho da casa:
ângela polícia+
openfield creativelab
29 mar · música

eli keszler
apresenta stadium

SERVIÇO EDUCATIVO
16 jan + 20 fev + 20 mar · workshop

primeiros bits 2.0

22 e 23 fev · performance / instalação

c_vib

esculturas sonoras interativas
/ espetáculo de dança e música
por simão costa e yola pinto
1+2+3 mar · workshop
BoCA – Biennial of Contemporary Arts

workshop de
performance
“cave of forgotten
dreams”
por john romão

por digitópia / casa da música

2 mar · workshop BMA lab
19 jan · workshop BMA lab

perspetivas
múltiplas

workshop de exploração
visual e sonora
por openfield creativelab
26 jan · workshop gnration makers

robótica para
crianças
robô seguidor de linha

9 fev · workshop gnration makers

pequenos
makers:
no mundo das
construções

vamos construir máscaras com leds?
16 fev + 10 mar · workshop
gnration makers

coderdojo braga

introdução ao
desenvolvimento
de jogos com unity
por eva oliveira e alberto simões
9 mar · workshop BMA lab

supercollider
as a synthesis
tool to create
an audio visual
performance
por lucas paris

23 mar · workshop

a tecnologia
que nos rodeia:
controlo de luzes
por wi-fi com
arduíno
por ctem academy

binário - lucas paris

rafael toral

guelra - sílvia real

ryoichi kurokawa

irreversible entanglements

18 jan
– 7 abr
2019
exposição
galeria gnration
gratuito
m/6 anos

mono
por ryoichi kurokawa

Depois de ter apresentado um novo trabalho audiovisual na galeria
INL do gnration, fruto de residência artística no programa Scale
Travels, o artista media Ryoichi Kurokawa regressa a Braga para
apresentar uma coleção de trabalhos audiovisuais e de mixed
media concebidos na última década.
“syn_mod.n” é uma série de três peças audiovisuais
(“syn_mod.1”, “syn_mod.2” e “syn_mod.3”) que unem harmonia e
dissonância numa exploração magistral de sensação e perceção.
Originalmente criada em 2011, a atual peça é resultante de uma
nova composição realizada por Kurokawa três anos mais tarde.
“unfold.alt” é a outra peça audiovisual que o artista digital
japonês apresentará em Braga. Inspirada nas mais recentes
descobertas no campo da astrofísica, esta instalação imersiva
e sensorial de Ryoichi Kurokawa procura traduzir em sons,
imagens e vibrações, os fenómenos que envolvem a formação
e evolução de estrelas e galáxias.
A residir em Berlim, o artista japonês Ryoichi Kurakawa
desdobra o seu trabalho em múltiplas formas, que podem ir
de instalações, gravações a concertos. Kurokawa mostrou
os seus trabalhos em festivais internacionais e museus como
o Tate Modern, Venice Biennale, Palais de Tokyo, Transmediale,
Empac, Ircam ou Sonar. Em 2010, o japonês nascido em 1978
foi premiado com o Golden Nica nos Prix Ars Electronica na
categoria de Digital Music & Sound Art.
Japanese digital artist Ryoichi Kurokawa, born in 1978, lives and
works in Berlin. Kurokawa’s works take on multiple forms such
as installation works, recordings, and concert pieces. ‘syn_mod.n’
and ‘unfold.alt’ are two audiovisual and mixed media pieces
created in the last decade.

18 jan
2019
música
sex 22:30
blackbox
7 euros
m/12 anos

rafael toral
apresenta wave field
versão av surround sound (6:1)
“Queria fazer uma peça ambiental que soasse como um milhar de
concertos rock a reverberar numa sala distante”, descrevia Rafael
Toral à New York Press em 1998, três anos depois de ter gravado
Wave Field e quatro após o lançamento pela Moneyland Records.
20 anos passados sobre as declarações do músico lisboeta à
imprensa nova-iorquina, Wave Field é reeditado pela prestigiada
editora norte-americana Drag City e, pela primeira vez, em formato
vinil. Mas voltemos a 1994, mais propriamente a 6 de fevereiro,
e ao Dramático de Cascais, noite que juntava os Buzzcocks e os
Nirvana, estes na sua única passagem pelo país. E porquê aqui?
Porque foi no concerto dos Buzzcocks que Rafael Toral encontrou,
por epifania, a essência para Wave Field. “A acústica era tão ruim
que tudo que eu podia ouvir era um rugido amorfo, mas, à medida
que a minha atenção se afastava desse cenário tedioso, comecei
a ouvir uma corrente desarticulada de sons elétricos e achei-a
extremamente interessante. Quando saí do concerto, já estava a
sonhar com o Wave Field”. Foi nesse sonho que Rafael Toral viveu
ainda mais um ano, período em que procurou exaustivamente a
mistura que corresponderia ao som abstrato que idealizara para
a sua guitarra. Peça fundamental da música ambient nas últimas
três décadas, Wave Field é o resultado de uma guitarra que vai
para além do seu tempo e do espaço - tanto é que Lee Ranaldo
(Sonic Youth) e Jim O’Rourke lhe teceram honrosas considerações.
Da reedição ao palco foi um passo. Em agosto de 2018, Rafael
Toral revisitou Wave Field num concerto no Museu do Chiado,
em Lisboa. Agora, em Braga, apresenta-o acompanhado de uma
componente visual e em sistema de som surround 6:1, adicionando
mais ondas a um campo intemporal.
Rafael Toral performs ‘Wave Field’ Surround AV Version.
After Drag City’s recent LP reissue of “Wave Field”,
Rafael Toral responds to the challenge of revisiting this
seminal album of Ambient music that he recorded with
the guitar in 1994.

6 fev
2019
música
quar 22:00

irreversible
entanglements
apresenta irreversible entanglements

blackbox
5 euros
m/12 anos

A primeira vez que, globalmente, digamos, ouvimos falar do nome
Camae Ayewa foi em 2016, aquando do falatório criado por Fetish
Bones, disco que a apresentava sob o pseudónimo Moor Mother
a um mundo maior e que recolhia excelentes críticas dos meios
especializados. Desde então, a procura por esta figura oriunda de
Filadélfia, Estados Unidos da América, tornou-se intensa. Poeta da
presente geração negra da América, voz do seu passado, afrofuturista, feminista, revolucionária, punk. Descobrimo-la também,
muitíssimo aplicada, em Black Quantum Futurism, coletivo artístico e
literário que constitui com Rasheedah Phillips, onde juntos promovem
a exploração D.I.Y da arte em comunidades marginalizadas. A temática
das comunidades marginalizadas, aliada à brutalidade e perseguição
policial de que são vítimas, está na origem dos Irreversible
Entanglements, coletivo onde Camae deixa cair palavras de protesto
e de libertação em cima de um manto free-jazz. Mais propriamente,
o grupo formou-se no início de 2015, ano de estreia discográfica para
Moor Mother com a cassete Moor Mother Goddess, para participar
no Musicians Against Police Brutality, ação artística despoletada pelo
homicídio de Akai Gurley, afro-americano de 28 anos morto a tiro por
um polícia nova-iorquino. Nessa estreia ao vivo, Camae contava com
o saxofonista Keir Neuringer e o baixista Luke Stewart. Meses mais
tarde, o trompetista Aquiles Navarro e o baterista Tcheser Holmes
juntavam-se à formação pela primeira vez, encontro registado em
estúdio e que origina o disco de estreia, homónimo, editado em 2017.
A mensagem em Irreversible Entanglements é a essência-base da sua
música, essa mesma essência que hoje não andará muito distante da
mensagem dos The Last Poets na década de 60.
Irreversible Entanglements are a liberation-oriented free jazz collective
formed by saxophonist Keir Neuringer, poet Camae Ayewa (a.k.a.
Moor Mother), bassist Luke Stewart, trumpeter Aquiles Navarro and
drummer Tcheser Holmes.

11–16
fev
2019
dança
11-16 fev
residência artística
16 fev
apresentação
pública
sáb 17:00
sala de formação
3 euros
m/6 anos
parceiro
arte total

guelra
por sílvia real

Guelra – Laboratório de Transcriação Coreográfica, é um laboratório
transdisciplinar desenvolvido pela Arte Total desde 2012. Este
laboratório funciona como residência artística que culminará com a
organização do material produzido, numa apresentação pública final.
Muitas pessoas afirmam que não há racismo em Portugal,
haverá racismo em Braga?
“Infelizmente, rapidamente percebi que a cor da minha pele não era
indiferente. Sou professora do 1º ciclo e sei o que é ouvir alguns
encarregados de educação comentarem, em surdina, “não pode
ser boa professora porque é negra”; “tinha que me sair a preta na
rifa”; “fala muito bem para uma pessoa africana”. (…) Fui ouvindo
estes e outros comentários, sempre calada. Acho que nós, os
afrodescendentes, temos tendência a fazer isso. Calamo-nos.
Calamo-nos até que aconteça algo que nos faça sentir tão
humilhados que nos obriga a reagir.”- Ariana Furtado, Público.
A recolha de dados étnico-raciais é nacionalmente reivindicada
há já vários anos por pessoas e coletivos que lutam contra o
racismo estrutural, a discriminação racial e a xenofobia, e é também
recomendada por vários organismos internacionais. Este será
um passo importante no combate ao racismo e na resposta às
desigualdades étnico-raciais na sociedade portuguesa.
O ponto de partida para esta residência será fazer um questionário
ligado a este tema a algumas pessoas em Braga. O fluxo da escrita
interfere sempre nos processos criativos de Sílvia Real e as palavras são
uma espécie de gatilho. O objetivo será tentar trazer à luz a diversidade
da população que, por vezes, é invisível aos olhos de uma cidade.
Sílvia Real estudou na London Contemporary Dance School e no
Lee Strasberg Institute. Foi intérprete de João Fiadeiro, Vera Mantero,
Miguel Pereira, Francisco Camacho e Filipa Francisco. Juntamente
com o músico Sérgio Pelágio criou as Produções Real Pelágio e têm
apresentado o seu trabalho na Europa, Brasil, Ásia, EUA e África.
É coordenadora pedagógica do CFA/Teatro da Voz. É diretora
artística do Grupo 23: silêncio!.
Contemporary dance piece created by the Portuguese choreographer
Sílvia Real under an artist-in-residence program.

ângela polícia

eli keszler

marc ribot’s ceramic dog

17 fev
2019
música
dom 17:30

marc ribot’s
ceramic dog
apresenta yru still here?

blackbox
9 euros até ao
final de 2018
12 euros em 2019
m/12 anos

marc ribot
guitarra, voz guitar, voice
shahzad ismaily
guitarra, baixo, eletrónica
guitar, bass, electronics
ches smith
bateria drums

Guitarrista e compositor, Marc Ribot é um dos nomes de culto
no mundo da música. Com mais de 20 discos em nome próprio,
ao longo quase quatro décadas de carreira, Ribot gravou e
colaborou com dezenas e dezenas de nomes históricos da música
contemporânea. De Tom Waits a Caetano Veloso, de Soloman
Burke a John Zorn, de Chuck Berry a Laurie Anderson, entre
muitos outros, a lista com quem o norte-americano trabalhou
é invejável. O seu trabalho difundiu-se em diversos estilos - do
jazz à música cubana, da música experimental ao avant-garde
- deixando uma pegada sonora inigualável. Entre as frequentes
digressões que realiza com Marc Ribot Trio, grupo free-jazz com
o lendário baixista Henry Grimes e baterista Chad Taylor, Ribot
consegue ainda revezar-se em composições para a sétima arte
ou num curioso projeto de arranjos funk para a música de John
Cage, ao lado do mago Bernie Worrell (Parliament-Funkadelic).
Em Ceramic Dog, projeto mais recente de Marc Ribot, partilha
palco com dois músicos de excelência: Ches Smith, exímio
baterista norte-americano conhecido pelas suas colaborações
com Mr. Bungle, Secret Chiefs 3, John Zorn, Xiu Xiu ou Carla
Bozulich, e Shahzad Ismaily, multi-instrumentista que colaborou
com John Zorn, Secret Chiefs 3, Laurie Anderson, Lou Reed,
Colin Stetson ou Bonnie Prince Billy. Após dois brilhantes discos,
Party Intelectualls (2008) e Your Turn (2013), ambos fortemente
aclamados pela crítica musical, YRU Still Here?, o novo disco
editado em 2018 e mote para esta digressão, vem ao jeito de
celebração da década de existência do grupo. Em YRU Still
Here? voltamos a encontrar Marc Ribot a cruzar territórios, num
cocktail sonoro explosivo entre punk e funk, flamenco, surfrock e rock’n’roll. No primeiro tema do disco, I got a right to say
FUCK YOU!!!, encontramos os 64 anos de Marc Ribot a gritar
raivosamente contra a corrupção, a tirania, a vida em geral
e nada em particular. É de uma enorme classe.
Veteran guitarist Marc Ribot’s trio Ceramic Dog presents their
new album ‘YRU Still Here?’.

8 mar
– 8 jun
2019
instalação
scale travels
galeria INL
gratuito
parceiro
INL –
International Iberian
Nanotechnology
Laboratory

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

scale travels
por maotik

Mathieu Le Sourd, artista digital francês, que se apresenta como
Maotik, foca o seu trabalho na criação de ambientes multimédia
imersivos e visuais generativos. Maotik tem apresentado em
diversos festivais um pouco por todo o mundo. Dos reputados
Mutek (Argentina) e ARS Electronica (Áustria), aos não menos
importantes Signal Festival (República Checa), British Film
Institute (Reino Unido) e Live Cinema (Brasil).
Como líder da equipa criativa do Moment Factory em 2011,
Mathieu Le Soud produziu vários projetos de grande escala,
incluindo uma experiência multimédia no novo terminal do
aeroporto internacional de Los Angeles e ainda visuais para a
tour mundial dos Nine Inch Nails. Em 2013, produziu a aclamada
performance multimédia imersiva DROMOS, apresentada no
SATosphere, em Montreal, como parte do festival Mutek.
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, o artista francês 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. Da residência artística,
resultará um novo trabalho, que terá a sua estreia mundial em
fevereiro do novo ano e marcará o arranque de mais um ciclo
de instalações na galeria INL.
French digital artist Mathieu Le Sourd (Maotik) focuses his work on
the creation of immersive multimedia environments and generative
visuals. His work has been presented in various festivals around
the world. He collaborates with musicians, sound artists and
scientists in order to continue his research into the relationship
between art, science and technology.

8 mar
2019
música / imagem
sex 22:30

binário

ciclo de performance
audiovisual

lucas paris apresenta antivolume in/ext

blackbox
5 euros
m/12 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.

AntiVolume é uma imersão no espaço sinestésico de timbre e cor.
Esta versão, IN/EXT, explora os movimentos e as dinâmicas entre
interior e exterior.
Nesta série de performances, a audiência está na presença
de uma escultura volátil e enérgica, composta por som e luz.
Resultado de uma pesquisa algorítmica, é esculpida em tempo
real pela improvisação do artista. Três colunas de luz ocupam
o espaço de performance. O público é imerso neste trabalho
e percebe-o como uma experiência física e textural.
Em constante evolução, esta peça de Lucas Paris é
parcialmente improvisada, sendo cada performance única e um
reflexo do espaço e do público. O artista procura inspiração no
vasto vocabulário da música eletrónica: noise, ambient, IDM, EDM,
entre outras, referências reinterpretadas com um forte carácter
por música e fantasia pessoal.
Artista emergente na arte digital e na música eletrónica, há mais
de dez anos que Lucas Paris tem vindo a construir instrumentos
digitais na procura de esculpir e projetar som e luz intangíveis em
tempo real. Juntando uma abordagem artística, profundamente
pensada e expressiva, com redes de síntese digital de alta tecnologia
e design modular, Paris cria novas formas multissensoriais,
imersivas e emocionais nas suas performances audiovisuais.
Como parte integrante dos Quadr e Betafeed, ou com os seus
projetos individuais AntiVolume e Array, Lucas Paris tem-se
apresentando em alguns dos melhores festivais do género,
com destaque para o Mapping Festival (Suíça), Mutek (Espanha)
e Mutek ISEA (Canadá).
AntiVolume, from Montreal-based digital artist Lucas Paris,
is an immersion in a synesthetic space of timbre and colour.
This version, IN/EXT, explores movements and dynamics
between interior and exterior. Three columns of light occupy
the performance space.

16 mar
2019
música
sáb 22:30
blackbox
5 euros
m/12 anos

o ciclo trabalho da casa
promove a criação e a
apresentação de novos
trabalhos por artistas
locais.
trabalho da casa is an
artist-in-residence program
for local artists which
seeks to promote the
development of new works.

trabalho da casa

ângela polícia
+ openfield creativelab

Depois da estreia a solo em 2017, o rapper Ângela Polícia prepara
por estes dias o sucessor de Pruridades, álbum lançado pela Crate
Records, editora lisboeta criada por Razat, dj e produtor português
que nos deixou este ano e a quem o músico de Braga se desdobra
em agradecimentos regulares pelo apoio infindável à sua existência
musical. Fernando Fernandes é músico artisticamente versátil que se
reparte em diversos projetos: vocalista nos rockers Bed Legs, rapper
na fusão rap‑rock dos Osso, voz e corpo de sensibilidade maior na
densa eletrónica‑pop de O Amante Negro e ainda membro ativo no
coletivo artístico local Projéctil.
“No submundo de Braga, nasceu música urgente, de alma inquieta
e com confiança suficiente para firmar uma identidade própria”, refere
a magazine digital Rimas & Batidas sobre Ângela Polícia, projeto
musical de maior destaque do bracarense. Em menos de dois anos,
Ângela Polícia, nome retirado do seu próprio nome, Fernando Manuel
da Ângela Polícia Fernandes, percorreu clubes, salas e festivais um
pouco por todo o país. Apresentou‑se na primeira parte dos norte
‑americanos Shabazz Palaces, em Braga, e acompanhou o rapper
californiano Signor Benedick The Moor na sua primeira digressão
por Portugal. Da surpreendente estreia em disco às colaborações
com brilho especial, Ângela Polícia rapidamente colocou as atenções
nacionais sobre ele. Recentemente, deu voz ao novo single de RIOT,
pseudónimo de Rui Pité, dj e produtor, membro dos Buraka Som
Sistema. Também nos últimos meses teve a sua primeira colaboração
internacional, fazendo ponte entre Portugal e Brasil em “As Noites
Contam Histórias”, tema do rapper brasileiro Gábe, umas das novas
promessas do rap vindo do outro lado do Atlântico. Dois anos
depois de Pruridades, título resultante da combinação de “prurido”
e “prioridades”, Ângela Polícia aponta novo disco para o final do
primeiro trimestre do novo ano, apresentando‑o no Trabalho da Casa
do gnration e onde contará com a colaboração visual do coletivo
Openfield Creativelab.
Ângela Polícia is a hip‑hop project from local musician Fernando
Fernandes, which combines trap, dub and electronic music.
He will present a new album, commissioned by gnration and
under the Trabalho da Casa program.

29 mar
2019

eli keszler
apresenta stadium

música
sex 22:30
blackbox
5 euros
m/12 anos

De ano para ano, a atenção sobre Eli Keszler aumenta, atenção
essa perfeitamente justificável e meritória. Quando atentamos
no complexo e cuidado trabalho que tem vindo a apresentar ao
longo da última década, percebemos que estamos perante um
raro artista multidisciplinar. Percussionista, compositor, artista
visual e sonoro, o norte-americano debruça-se exemplarmente
na interação entre som e ambiente, transformando espaços físicos
e virtuais através das suas performances, instalações e gravações.
Enquanto percussionista, Keszler tem sido colaborador regular
para diversos nomes de excelência da música contemporânea,
com destaque maior para Laurel Halo, ao vivo e no seu novo
disco Raw Silk Uncut Wood, ou com Oneothrix Point Never,
no recente espetáculo Myriad. Nas colaborações discográficas,
encontramos Keszler em coautorias brilhantes com o compositor
e produtor norte-americano de música eletrónica Keith Fullerton
Withman (em disco homónimo), o guitarrista e multi-instrumentista
australiano Oren Ambarchi (em Alps) e o músico norte-americano
de jazz Joe McPhee (em Ithaca).
Sobre Stadium, o seu nono e mais recente disco a solo, com
lançamento pela Shelter Press, editora da artista avant-garde
francesa Félicia Atkinson, Keszler diz-nos que é uma resposta
à sua recente mudança do sul de Brooklyn para Manhattan.
O percussionista eleva o kit de bateria a uma estratosférica
fusão de jazz avant-garde, música eletrónica e música ambiental.
Ao longo dos 12 temas que compõem o álbum, o que ouvimos
é uma luta entre instrumento e espaço físico - que nos primeiros
minutos desfaz qualquer ideia pré-concebida sobre o que é uma
bateria e como deve soar -, resultando numa soberba aventura
de dinâmica e exploração sonora subjugada ao ritmo. Em palco,
Keszler prende toda a sua atenção na exímia abordagem que faz
à bateria, transpondo público e som para uma nova dimensão.
Stadium figurou na 13ª posição na lista dos 50 melhores discos
de 2018 para a conceituada magazine britânica Wire.
New York-based drummer Eli Keszler presents his new album
‘Stadium’, out on Félicia Atkinson’s french label Shelter Press.
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to create an audio
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por lucas paris

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 novo 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.

16 jan
20 fev
20 mar
2019
workshop
16 jan
som a som
destinatários
conservatórios e
escolas de música
sessões
10:30 + 14:00
20 fev
4ª aumentada
destinatários
grupos antagónicos:
sénior/1ºciclo;

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.

colégio/escola
sessões
10:00
20 mar
música online
destinatários
todas as idades
sessões
10:15 + 11:45 + 14:00
inscrição
através do email

sessões
som a som
Etapa a etapa, som a som,
o processo de construção
de uma peça musical. Assim
vemos que a música nasce da
conjugação de muitos sons,
que isolados podem parecer
insignificantes, e descobre-se
como funciona um estúdio de
gravação.

info@gnration.pt
parceiro
digitópia /
casa da música

4ª aumentada
Esta não é uma quarta-feira qualquer. Nesta cabem
composições, arranjos, ensaios
e concerto, o ciclo completo

de uma performance. Todos
são artistas em residência,
compositores e intérpretes
com voto na criação coletiva
a partir das tecnologias
musicais.
música online
Já que grande parte da nossa
vida hoje em dia é passada
online, vamos, nesta sessão criar
uma orquestra digital utilizando
apenas instrumentos disponíveis
no browser, de acesso livre e
gratuito, utilizando a tecnologia
para comunicar e criar música.

19 jan
2019
workshop BMA lab
sáb 10:30–13:00 + 14:30–18:30

perspetivas
múltiplas

workshop de exploração
visual e sonora
por openfield creativelab

formadores
openfield creativelab
público-alvo
músicos, artistas digitais,
programadores, professores e
outros profissionais ou estudantes
interessados na música eletrónica
e na arte digital.
não há pré-requisitos para
frequentar este workshop
limite 12 participantes (mínimo de 6)
recursos necessários
aos participantes
máquina fotográfica digital ou
smartphone; gravador de som
ou smartphone e computador
portátil (com editor vídeo instalado:
premier, final cut pro, vegas,
ou outro).
bilhete por evento 15 euros
cartão BMA lab 40 euros
inclui 3 workshops
19 janeiro
perspetivas múltiplas
2 março
introdução ao desenvolvimento
de jogos com unity
9 março
supercollider as a synthesis
tool to create an audio visual
performance

Workshop de exploração visual e sonora do gnration,
onde o objetivo é explorar e captar as várias realidades
do edifício como espaço de transformação e foco
criativo.
Neste workshop será criada uma base de imagens
e sons que retratam os diferentes pontos de vista que
o espaço proporciona, dos mais evidentes aos mais
ocultos. O registo cruza o simples ruído mecânico
do funcionamento do edifício com a vivência dos
espaços.
Os registos de som e imagem capturados serão
usados como conteúdo na criação de uma instalação
audiovisual coletiva.
O workshop estará dividido em 2 partes distintas:
1 Captação de som e vídeo no edifício.
2 Criação de uma narrativa audiovisual
e implementação da instalação no espaço.

26 jan
2019
workshop
gnration makers

robótica
para crianças
robô seguidor de linha
por ctem academy

sáb 10:00
dur. 2 horas e 30 minutos
bilhete por evento
12 euros criança
+ acompanhante
+ 5 euros por criança extra
cartão robótica para crianças
20 euros criança
+ acompanhante
inclui 2 sessões robótica
para crianças – 26 jan e 6 abr
cartão makers

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®
com sensor de luz para seguirem uma linha.

35 euros
inclui 2 sessões
robótica para crianças
26 jan e 6 abr
+ 2 sessões pequenos makers
9 fev e 18 mai
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)

próxima sessão
6 abr
robô lutador de sumo
quem será o campeão? vamos construir
e programar robôs lego mindstorms® lutadores
de sumo que, com o recurso a diferentes
sensores, terão que lutar sem sair da arena.

servi
siço e
catse
educ
seivo
seç o

9 fev
2019
workshop

pequenos makers
no mundo das construções:
vamos construir máscaras
com leds?

gnration makers
sáb 10:00
dur. 2 horas
destinatários
(idade preferencial) 6-10 anos
de idade, acompanhados por
adulto limitado a 12 participantes
formadores
bárbara cleto
cristina sylla
10 euros por criança
+ acompanhante
+ 5 euros por criança extra

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 máscaras com leds.

inclui kit individual
para cada participante
cartão makers
35 euros
inclui 2 sessões
robótica para crianças

próxima sessão
18 mai
vamos fazer construções com diversos
materiais e ligar motores?

iço educativo serviço educ
educativo serviço educati
erviço educativo serviço e
cativo serviço educativo se
o serviço educativo serviç
o educativo serviço educa
26 jan e 6 abr

+ 2 sessões pequenos makers
9 fev e 18 mai

introdução ao desenvolvimento de jogos com unity,
por eva oliveira e alberto simões

primeiros bits 2.0, por digitópia / casa da música

c_Vib, por simão costa e yola pinto

“cave of forgotten dreams”, por john romão

perspetivas múltiplas, por openfield creativelab

16 fev + 9 mar

coderdojo
braga educativ
educativo serviço

cativo serviço educativo
ço educativo serviço educ
vo serviço educativo serviç
rviço educativo serviço
ucativo serviço educativo
o serviço educativo serviç
erviço educativo
cativo serviço educativo
o educativo serviço
educativo serviço educativ
cativo serviço educativo
serviço educativo
o educativo
workshop gnration makers
sáb 10:00 dur. 2 horas

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

através do e-mail info@gnration.pt
limite 30 participantes
parceiros

CoderDojoMinho, Cesium, StartupBraga

22 +
23 fev
2019
performance
/ instalação

sex 10:30
público-alvo
escolas
preço sob consulta
sáb 17:00
público-alvo
famílias
preço família
adulto 5 euros
criança (até aos 16
anos) 2,50 euros
sala multiusos
classificação etária
todas as idades
dur. 40 minutos
apoio
fundação gda

direção artística
e interpretação
simão costa e yola pinto
eletrónica
simão costa
dança
yola pinto

c_vib

por simão costa e yola pinto
c_Vib - esculturas sonoras interativas / espetáculo de dança
e música
c_Vib, acrónimo para Cymatics_Vibrating Interactive Boards,
são quatro esculturas sonoras onde cada peça materializa
o som, tornando-o palpável e sensível a ser “escutado”
por outros sentidos que não só a audição. Um convite
à contemplação ativa, em que o público é convidado a ver, ouvir
e tocar em sucessivas inter-relações percetivas que conduzem
a uma imersão multissensorial em som. O c_Vib desdobra-se
também em espetáculo/concerto, protagonizado por uma
bailarina e um músico, em torno o universo peculiar destas
esculturas que se revelam instrumentos de tocar e dançar.
“Chão”, “Arcos”, “Flor” e “Permanecer” compõem as quatro
esculturas sonoras, sugerindo cada escultura um imaginário
e proporcionando ações (contemplar, tocar, interagir
e permanecer) com estes imaginários.
Chão: altifalantes com partículas que saltam e desenham
padrões em função da emissão de diferentes combinações
de som.
Arcos: o movimento dos altifalantes faz movimentar
os elementos de madeira, transformando materiais
inertes num instrumento de percussão “vivo”.
Flor: recebe e emite som, faz “fotossíntese” sonora.
Os sons provocados pelo toque dos utilizadores é recolhido,
processado e devolvido à escuta em tempo-real. Deve ser
escutada com os ouvidos mas também com as mãos e os
pés. O som está, literalmente, dentro das pétalas de madeira.
Permanecer: o seu nome reflete a postura que ela sugere.
Funciona como uma viagem: o ouvinte deverá estar deitado
recebendo uma relaxante massagem em que as vibrações
sonoras são o massagista.
As várias esculturas do c_Vib vão estar à disposição
do público, em formato instalação, a 22 de fevereiro
(das 14h00 às 18h00) e 23 de fevereiro (das 10h30 às 16h30)

1+2+3
mar
2019

workshop de performance

“cave of forgotten
dreams”
por john romão

workshop
sex 1 mar
15:00-19:00
sáb 2 e dom 3 mar
11:00-18:00
formadores
john romão
público-alvo
18-35 anos,
estudantes, intérpretes
e criadores de artes
performativas,
e interessados
em práticas
performativas
em geral
programa no âmbito
BoCA - Biennial of
Contemporary Arts
preço 15 euros
Os interessados

A noção de reenactement, sobretudo associada às artes visuais
mas expandindo-se por outros territórios artísticos, está a ganhar
relevância e versatilidade no discurso das práticas culturais
e artísticas contemporâneas. Agrupando questões centrais da
política e da memória, da transmissão da tradição, da apropriação
cultural e da capacidade de narrar e encenar a história, o conceito
de reenactement pode ser visto através de uma infinitude de
aspetos interessantes e pertinentes.
No workshop “Cave of forgotten dreams” propõe-se trabalhar
com dois materiais diferentes: por um lado, as pinturas rupestres
presentes na caverna de Chauvet-Pont-d’Arc, o testemunho mais
antigo de arte da Humanidade; por outro, ações performativas
dos anos 60-70, concebidas por Vito Acconci, pioneiro da
performance e da arquitetura viscerais.
No workshop, a gruta é aquela do espaço arquitetural e interior
do corpo dos intérpretes, onde se processa um novo paradigma
de visibilidade. Um paradigma em que o corpo humano
é simultaneamente espetáculo, o espaço da performance,
o tema e o objeto de prazer e de perigo.
Ao longo de três dias, será concebida uma ação performativa
que terá uma apresentação pública mais tarde, durante a
2ª edição da BoCA - Biennial of Contemporary Arts, que em
2019 decorrerá nas cidades de Lisboa, Porto e Braga.

em participar no
workshop devem
enviar até 22 de
fevereiro 2019
um email para
info@gnration.pt
com nome, data
de nascimento,
fotografia e uma
pequena nota
biográfica. Haverá
uma seleção de 15
(max.) participantes.

John Romão (1984) estudou Teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC),
frequentou a pós-graduação em Curadoria de Arte da FCSH / Univ. Nova de Lisboa,
cursou Estéticas e Teorias da Arte Contemporânea na Sociedade Nacional de Belas
Artes de Lisboa, e particiou no curso internacional École des Maîtres, dirigido por
Rodrigo García. Dá aulas regularmente em instituições públicas e privadas, tais como
na Escola Superior de Teatro e Cinema e na Escola Superior de Dança, onde atualmente
dá aulas de Práticas Teatrais. É o director artístico e programador da BoCA - Biennial
of Contemporary Arts.

2 mar
2019
workshop BMA lab

sáb 10:30-13:00 + 14:30-18:30
formadores
eva oliveira e alberto simões
(EST/IPCA)
público-alvo
músicos, artistas digitais,
programadores, professores
e outros profissionais ou
estudantes interessados
na música eletrónica
e na arte digital.
não há pré-requisitos para
frequentar este workshop
recursos necessários aos
participantes (opcional)
computador portátil com os
softwares Unity e Visual Studio
limite 20 participantes
apoio Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave – IPCA
bilhete por evento 15 euros
cartão BMA lab 40 euros
inclui 3 workshops
19 janeiro
perspetivas múltiplas
2 março
introdução ao desenvolvimento
de jogos com unity
9 março
supercollider as a synthesis
tool to create an audio visual
performance

introdução ao
desenvolvimento
de jogos com unity
por eva oliveira e alberto simões
Os jogos digitais são um meio cada vez mais
expressivo e oferecem aos artistas um método
inédito de comunicação e interação com o público.
Nos quarenta anos de história, o desenvolvimento
de jogos tem atraído talentos artísticos excecionais.
O Unity é um mecanismo de jogo multiplataforma.
O mecanismo tanto pode ser usado para criar jogos
tridimensionais e bidimensionais, bem como simulações
para suas diversas plataformas.
Neste workshop será desenvolvido um pequeno
jogo em Unity, e serão abordados aspetos relativos
ao desenho do jogo, bem como à sua implementação.

9 mar
2019
workshop BMA lab
sáb 10:30-13:00 + 14:30-18:30
público-alvo
músicos, artistas digitais,
programadores, professores
e outros profissionais ou
estudantes interessados
na música eletrónica
e na arte digital.
limitado a 20 participantes
workshop ministrado em inglês
bilhete por evento 15 euros
cartão BMA lab 40 euros
inclui 3 workshops
19 janeiro
perspetivas múltiplas
2 março
introdução ao desenvolvimento
de jogos com unity
9 março
supercollider as a synthesis
tool to create an audio visual
performance

supercollider as
a synthesis tool
to create an audio
visual performance
por lucas paris

Workshop de criação musical em tempo real
e ferramentas musicais em SuperCollider com
o conceituado artista digital canadiano Lucas Paris.
SuperCollider é uma linguagem e ambiente de
programação usado e desenvolvido por cientistas
e artistas que trabalham com som. É uma linguagem
dinâmica eficiente e expressiva para síntese de som,
música algorítmica, programação interativa e live code.
Usando o SuperCollider como motor de síntese e
manipulação sonora num contexto performativo, serão
explorados sinais para sincronizar som e imagem numa
abordagem ao processo criativo próxima ao material de
áudio bruto. Ao criar ferramentas, estaremos a explorar,
recriar e libertar-nos de idiomas de áudio e de síntese
histórico/comerciais.
Lucas Paris também compartilhará ideias sobre como
relacionar arte e código, aprender sintaxe e criar um
vocabulário pessoal e poderoso para a expressão
de ideias musicais abstratas.
Workshop on an approach to making realtime music and
musical tools in supercollider through code. The workshop
participants will explore supercollider as synthesis and
signal sculpting tool for performance, using modular
signals for synchronized sound and visuals and exploring
a bottom-up approach, close to the raw audio material.
Lucas Paris will be also sharing ideas about committing
to code, learning a language, and creating a personal
and powerful vocabulary for the expression of abstract
musical ideas.

23 mar
2019
workshop gnration makers
sáb 10:00
dur. 2 horas e 30 minutos
12 euros
formadores

a tecnologia
que nos rodeia:
controlo de luzes
por wi-fi com
arduíno
por ctem academy

Sérgio Branco
público-alvo
alunos, criadores, artistas,
professores, formadores,
público em geral
faixa etária dos 16 aos 30 anos
pré-requisitos para
frequentar o workshop
conhecimentos básicos
de Arduíno e programação
limite 20 participantes
(mínimo de 8)
nota 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 longos 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 das
linguagens de programação C e C++.
Cada workshop “A tecnologia que nos rodeia” tratará
um tema diferente, associado a conjuntos de dados
específicos, com base em modelos pré-definidos,
que serão expostos de forma simples e acessível para
depois serem trabalhados e desenvolvidos segundo
as aptidões de cada participante. Desta forma, será
sempre possível aprofundar conhecimentos prévios,
mas também ter um primeiro contato com este tipo
de dispositivos que poderá ser o ponto de partida
para projetos de maior envergadura.
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parceiros do programa trimestral

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 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.

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.
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
Praça Conde de Agrolongo, 123
4700‑312 Braga, Portugal
T 253 142 200

