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até 9 jan · exposição

floating codes
por ralf baecker

DE QUE FALAMOS QUANDO 
FALAMOS DE RACISMO 

8+9 jan · conversa / cinema 

 #4 – januário jano 
+ exibição de tabu
de miguel gomes

16 jan – 3 abr · instalação

the stage  
is (a)live
por joana chicau e renick bell

16 jan · música
11–16 jan · residência artística

casper clausen
apresenta better way

30 jan · música

ricardo toscano  
– a love supreme
30 jan – 15 mai · exposição
scale travels

gaia
por salomé lamas

9–19 fev · residência artística

nkisi
por coletivo loa 



13 fev · música
10–12 fev · residência artística

chão maior 
yaw tembé, norberto lobo, joão almeida, 
leonor arnaut e ricardo martins

20 fev · música
16–19 fev · residência artística
trabalho da casa

homem em catarse 
26 fev · cinema / música

surdina
por tó trips e rodrigo areias

27 fev · performance / dança
22–26 fev · residência artística

guelra: viagem 
sentimental
por francisco camacho

SERVIÇO EDUCATIVO

9 jan · masterclass
circuito avançado
BMA lab

the sacred bag 
por januário jano

30 jan · workshop 
mini circuito

link — fora da  
caixa: the stage  
is (a)live, 
de joana chicau e renick bell
por marta pombeiro

5 + 6 fev · espetáculo 
circuito para todos
circuito escolar

válvula 
6 fev · masterclass / workshop
mini circuito

desenhos 
efémeros:  
o desenho como 
performance 
por antónio jorge gonçalves

13 fev + 27 mar · visita guiada
circuito para todos

link — visita 
orientada: gaia
de salomé lamas
por joana patrão

20 fev · workshop
circuito avançado
BMA lab

choreographies  
of the circle &  
other geometries
por joana chicau e renick bell



floating codes
por ralf baecker 

até  
9 jan 
2021
instalação

galeria gnration

gratuito

m/6 anos

Floating Codes é a primeira exposição em Portugal do alemão Ralf Baecker 

e resulta de uma encomenda do gnration. Nesta exposição, o artista 

apresenta duas peças, A Natural History of Networks e Interface I.

Baecker foca o seu trabalho na relação entre arte, ciência e tecnologia. 

Através de instalações, dispositivos eletrónicos e mecânicos, Ralf Baecker 

explora os mecanismos fundamentais da tecnologia enquanto veículo 

artístico. Nas suas representações dos processos digitais e tecnológicos, 

Baecker propõe uma visão poética acerca da criação contemporânea. 

 No cerne dos seus objetos encontramos uma ligação do virtual com 

o mundo real. Com uma perspetiva arqueológica dos elementos 

tecnológicos, Ralf Baecker procura em dispositivos obsoletos  

vestígios e funções que ainda são detetáveis nas tecnologias atuais.

Baecker procura o híbrido entre metodologias digitais, contemporâneas 

e uma prática artística orientada para a fisicalidade. Como resultado  

disso, entende a tecnologia não como uma ferramenta, mas como  

um instrumento epistemológico, que coloca questões elementares  

sobre um mundo percecionado através dessa mesma tecnologia.

Baecker foi distinguido com diversos prémios pelo seu trabalho,  

incluindo o mais alto prémio do Japan Media Art Festival em 2017,  

uma menção honrosa no Prix Ars Electronica em 2012 e 2014  

e um segundo prémio no VIDA 14.0 Art & Artificial Life Award em  

Madrid, entre muitos outros galardões de referência internacional.

O seu trabalho foi apresentado em festivais e exposições internacionais, 

como o International Triennial of New Media Art 2014, em Beijing, 

Künstlerhaus Wien, ZKM | Center for Art and New Media in Karlsruhe, 

Martin-Gropius-Bau em Berlin, WINZAVOD Center for Contemporary 

Art in Moscow, Laboral Centro de Arte em Gijon, Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona (CCCB), NTT InterCommunication  

Center em Tokyo, Kasseler Kunstverein e Malmö Konsthall. 

Commissioned and presented by gnration, ‘Floating Codes’ is the first  

solo exhibition of multi awarded German artist Ralf Baecker in Portugal.  



de que falamos 
quando falamos 
de racismo

8+9 jan
2021
conversa
cinema

8 jan 

sex 19:00

cinema

blackbox 

3 euros 

m/12 anos 

9 jan 

sáb 15:00

conversa

online

gratuito

Toda a discriminação constrói-se através de uma ideia de diferença,  

o que conduz à questão: diferente de quem? Esta ideia é imposta pelo  

seu referente, o normativo — no caso português, o sujeito branco.  

A discriminação racial constitui uma das mais ignorantes construções 

sociais da humanidade, com os resultados ignóbeis, históricos e 

contemporâneos, que se conhecem. Este é um ciclo de conversas e cinema 

que partem do trauma do outro diferente, da “antítese” inventada sobre  

o qual este se define, e que o dão a ver, que o explicam, que o debatem.  

O tempo que vivemos torna este ciclo imperativo: está na hora de falarmos 

sobre este preconceito, das suas formas subtis às mais descaradas, da sua 

história aos dias de hoje. Está na hora de não ficarmos quietos.

#4

Januário Jano é um artista 

multidisciplinar angolano com o 

grau de mestre em Belas Artes pela 

Goldsmith University em Londres. 

É fundador do Colectivo Cultural 

Pés Descalços e organizador do 

TEDxLuanda desde 2012. O trabalho 

de Januário Jano é feito entre 

Lisboa, Londres e Luanda, focado 

numa identidade cultural e pessoal 

que explora narrativas históricas 

e contemporâneas. Januário Jano 

trabalha maioritariamente sob a 

forma de escultura, instalação (vídeo, 

fotografia, som) e performance. Tem 

exposto frequentemente desde 2015.

A moderação da conversa estará 

a cargo de João Rosmaninho, 

arquiteto e professor na 

Universidade do Minho. 

tabu

realizado por miguel gomes

escrito por miguel gomes  

e mariana ricardo

portugal / 2012 /  

118 min / p&b/ m/12

 

Uma idosa temperamental, a sua 

empregada cabo-verdiana e uma 

vizinha dedicada a causas sociais 

partilham o andar num prédio em 

Lisboa. Quando a primeira morre, 

as outras duas passam a conhecer 

um episódio do seu passado: uma 

história de amor e crime passada 

numa África de filme de aventuras.

‘What we talk about when we talk 

about racism” is a series of talks 

and film screenings about racism 

and racial discrimination. 

O ciclo de conversas  
e cinema De que falamos 
quando falamos de racismo 
é programado por Marta 
Machado e Eduardo Brito.



ricardo toscano – a love supreme

floating codes, por ralf baecker

the stage is (a)live, por joana chicau e renick bell



de que falamos quando falamos de racismo  
– tabu, de miguel gomes

casper clausen scale travels: gaia, por salomé lamas



the stage  
is (a)live
por joana chicau e renick bell

16 jan 
– 3 abr 
2021
instalação

galeria gnration

gratuito

m/6 anos

A instalação The Stage is (a)Live parte de Choreographies of the Circle  

& Other Geometries (www.geometries.xyz),  projeto em desenvolvimento 

levado a cabo por Joana Chicau e Renick Bell, que realiza uma pesquisa 

sobre protocolos sociotécnicos para live coding audiovisual, para 

performance ao vivo colaborativa, e programação JavaScript em 

ambiente peer-to-peer. A instalação baseia-se na web e trabalha as 

interações entre dançarinos algorítmicos que colocam em movimento 

uma infinidade de peças de áudio e de elementos visuais.  

Joana Chicau é designer gráfica, programadora e investigadora, com 

um percurso na área da dança. Na sua prática artística liga os ambientes 

e linguagens de programação com a coreografia. A sua investigação 

baseia-se na interseção entre corpo e ambientes construídos, desenhados 

e programados, procurando uma abertura de caminhos onde as ciências 

digitais se tornem mais acessíveis ao público. Tem organizado e participado 

em eventos com performances que envolvem programação de código 

colaborativa a partir de vários locais, improvisação algorítmica, debates 

abertos sobre igualdade de género e ativisimo. 

 

Renick Bell é músico, programador e professor americano baseado em 

Tóquio, reconhecido como um dos pioneiros da música codificada ao vivo, 

incluindo algoraves, e pelos seus lançamentos de música algorítmica. 

Bell cria a sua música a partir de um sistema de codificação ao vivo, 

Conductive, que ele próprio desenvolveu.  

‘The Stage is (a)Live’, from Portuguese artist Joana Chicau and North-

American artist Renick Bell, is a web based installation that stages the 

interactions between algorithmic dancers that set into motion a myriad  

of audio pieces and visual elements.



casper 
clausen 
apresenta better way

16 jan
2021
música
residência artística

sáb 18:00

blackbox

7 euros

m/6 anos

Ao longo da última década, os dinamarqueses Efterklang têm sido 

um refresco na música indie de atmosfera pop e influência post-rock. 

Atualmente com casa na prestigiada editora britânica 4AD, o grupo reúne 

três amigos de infância: Mads Brauer, Rasmus Stolberg e Casper Clausen, 

dono da voz etérea que abrilhanta Efterklang, e que ouvimos também  

em Liima, projeto paralelo que os três comparsas de banda erguem com  

o percussionista finlandês Tatu Rönkkö. Líder do grupo, Casper Clausen 

é uma alma criativa imparável. Nos últimos anos, escolheu Lisboa como 

casa, mudança que é explicação provável para colaborações com 

músicos portugueses como a que acontece no novo disco de Rodrigo 

Leão. Foi também em Lisboa que originou Better Way, a sua primeira 

aventura discográfica em nome próprio, com lançamento marcado  

para 9 de janeiro. “Eu queria que o meu tempo nesta cidade ficasse 

registado e fazer um álbum parece-me um bom começo”, diz. Mote para 

a passagem por Braga, onde fará também a sua primeira apresentação 

em palco, o disco foi misturado e produzido por Peter Kember, o senhor 

Sonic Boom / Spectrum / EAR, fundador dos Spacemen 3, que também 

escolheu Portugal como casa e que é cara bem conhecida do público 

de Braga, onde já esteve por inúmeras vezes em concerto e residência 

artística. “Admiro-o muito e aprendi muito com ele”, refere Clausen.  

Por pura coincidência, Clausen traçará no gnration o mesmo percurso 

que o seu ídolo: integrará uma residência artística, não para construir  

um disco como o fez Pete Kember, mas para construir o espetáculo  

que o apresentará. Para Clausen é certo que estamos perante uma nova 

era das apresentações ao vivo e que o tempo pandémico que vivemos 

terá inevitavelmente um impacto na performance. O desafio a que se 

propõe é de respeito: partir das ferramentas da new media para criar  

uma performance híbrida, juntando audiência virtual e audiência física,  

unindo-as por uma sensação de proximidade, intimidade e conexão.  

Casper Clausen, frontman of Danish trio Efterklang, presents his debut  

solo album, ‘Better Way’.

apoio

antena 3



ricardo 
toscano  
– a love 
supreme

30 jan
2021
música

sáb 18:00

blackbox

9 euros

m/6 anos

É conhecida a paixão de Ricardo Toscano pela música de John 
Coltrane, traduzida pela inserção de temas do mestre em concertos 

do quarteto liderado pelo jovem – mas já consagrado – saxofonista 

português. Em entrevista, Toscano chegou mesmo a referir que, ao  

vivo, opta muitas vezes por começar logo pela música de Coltrane,  

de modo a obrigar-se, à partida, a assumir a sua humildade não só face 

a essa lendária figura da história do jazz como à própria música que 

toca, seja esta tirada do cancioneiro norte-americano, das grandes 

personalidades do género ou de sua própria escrita. Só moldando o ego 

é, no seu entender, possível uma verdadeira entrega às tramas musicais.

Desta vez, Toscano decidiu dedicar todo um programa a John Coltrane, 

escolhendo uma das suas edições mais marcantes, o álbum A Love 

Supreme. Gravada a 9 de Dezembro de 1964 no Van Gelder Studio, em 

New Jersey, para a Impulse!, com os préstimos de McCoy Tyner, Jimmy 

Garrison e Elvin Jones, esta suite em quatro partes resultou tanto no 

melhor disco que Coltrane deixou para a posteridade como num dos 

mais importantes alguma vez lançados desde que a fonografia foi 

inventada – algo que pacificamente se conclui do que sobre o dito afirmou 

a generalidade da crítica e da receção que vem tendo desde então pelos 

seus fãs, ainda hoje continuando a ser um “bestseller”. 

Não é por arrogância ou presunção que Ricardo Toscano, João Pedro 

Coelho, Romeu Tristão e João Lopes Pereira se atrevem a pegar em 

tamanha obra-prima, mas por devoção e em homenagem a um músico  

que jamais será esquecido. Fazem-no com brilho, mas também com  

a consciência de que nunca poderão igualar a genialidade do original, e por 

isso – mas também por crerem que, no jazz, a recriação vale mais do que  

a mera reprodução – nem se atrevem a copiar o que nesse registo ouviram.

John Coltrane’s 1965 classic ‘A Love Supreme’ performed by Ricardo 

Toscano quartet. 

saxofone alto

ricardo toscano

piano

joão pedro coelho

contrabaixo

romeu tristão

bateria

joão pereira



gaia
por salomé lamas

30 jan  
– 15 mai
2021
exposição

galeria INL

gratuito

parceria
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

Salomé Lamas é certamente um dos nomes mais importantes na 

atualidade da cultura contemporânea portuguesa. Cineasta e artista 

visual, estudou cinema em Lisboa e Praga, artes visuais em Amsterdão 

e é doutoranda em arte contemporânea em Coimbra. Ao longo da sua 

carreira tem trabalho em documentários e projetos artísticos híbridos, 

explorando novos caminhos, tanto quanto à forma como ao conteúdo. 

Os projetos em que se concentra são uma tentativa de diluir a suposta 

fronteira entre documentário e ficção, desafiando, também, a divisão 

entre géneros e modos de exibição. Muitos dos seus trabalhos têm 

sido exibidos nos melhores e mais importantes contextos artísticos, 

de festivais de cinema a galerias e museus. A valorização do seu 

trabalho tem também sido reconhecida pela atribuição de bolsas pelas 

mais reputadas instituições internacionais e nacionais, com destaque 

para a Gardner Film Study Center Fellowship – Harvard University, 

The Rockefeller Foundation – Bellagio Center e Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

No último ano, ao abrigo do Scale Travels, programa de criação que 

promove o cruzamento entre arte e nanotecnologia, desenvolvido em 

parceria entre o gnration e o INL – Laboratório Ibérico Internacional  

de Nanotecnologia, Salomé Lamas realizou um conjunto de pesquisas 

junto dos investigadores do laboratório de nanotecnologia sediado 

em Braga. Apesar das adversidades impostas por uma inesperada 

pandemia, Lamas arranca o novo ano com “Gaia”, exposição onde dá  

a conhecer três trabalhos artísticos fruto de dois projetos: uma obra do 

seu último projeto multidisciplinar “Extraction: The Raft of the Medusa” 

(2019/2020) e duas novas produções do projeto multidisciplinar “Gaia”, 

que inicia neste novo ano e que dá título à exposição.

Under Scale Travels, a collaborative program about art and nanotechnology 

between gnration and International Iberian Nanotechnology Laboratory 

(INL), Portuguese artist and filmmaker Salomé Lamas presents ‘Gaia’,  

a new exhibit. 



nkisi
por coletivo loa

9–19 fev 
2021
residência artística

Integrando o programa de residências artísticas do gnration  

enquanto estrutura de apoio à criação, o Coletivo Loa leva a cabo  

o desenvolvimento de Nkisi, projeto musical e performativo híbrido,  

que procura dialogar com cosmogonias, cultos e rituais, tendo especial 

foco na música e na dança mediadas por dispositivos robóticos de luz  

e som. Partindo de diversas residências artísticas para a construção  

do espetáculo, caberá a Braga o momento de encontro entre o processo 

composicional do som, a portabilidade da luz e a interação com  

a composição coreográfica dos intérpretes.

Assente num pensamento e investigação sobre arte africana  

e religiosidade afro-atlântica, e os seus desdobramentos presentes  

nas fricções globais e nacionais, Nkisi é uma intervenção de teatro  

e dança cronopolítica. A temática abordada convida à reflexão 

crítica sobre questões cruciais para as sociedades contemporâneas: 

pensamento pós-colonial, direitos humanos, relações de dominação 

norte-sul e o confronto com a alteridade. 

Under an artist-in-residence program, Portuguese artistic collective  

Loa develops ‘Nkisi’, an hybrid music and dance show mediated  

by robotic light and sound devices. 

coordenação  
artística 
gil mac 
assistência  
de encenação 
rodrigo malvar 
investigação 
gonçalo mota
ana stela cunha 
direção musical
composição
construção 
tiago ângelo 
desenho de luz 
nuno patinho 
coordenação  
de produção 
liliana abreu 

intérpretes 
ana rita xavier
cláudio vidal
dori nigro
oirana moraes 

coprodução 
a oficina 

parceiros 
gnration
oficinas do convento
circolando
sonoscopia 

um projeto mafagafa  
– associação para  
a promoção cultural



chão maior
yaw tembé, norberto lobo, joão almeida, 
leonor arnaut e ricardo martins

13 fev
2021
música 
residência artística

sáb 18:00

blackbox

7 euros

m/6 anos

Há concertos que sabemos de antemão que vão ser especiais. 

Sabemos também que esse cunho de “especial” é, por norma, atribuído 

por diferentes razões, embora todas muito específicas. Interpretações 

raras de discos, aparições únicas de grupos de quem gostamos ou 

colaborações em palco de músicos singulares. É neste último ponto  

que encaixamos rapidamente Chão Maior, identificando de imediato  

o carácter de unicidade dos músicos que compõem a formação, que 

em boa verdade do caso em concreto é uma super formação, composta 

por currículos sólidos ou entusiasmantes na música de improvisação 

e experimentação portuguesa, com variantes no rock, jazz e folk. 

Quem são eles? O trompetista Yaw Tembe, compositor do grupo, que 

conhecemos de projetos como Sirius, Gume e Zarabatana; Norberto 

Lobo, guitarrista com mais de uma década de carreira e que dispensa 

apresentações (certo?); Ricardo Martins, que já deu a sua bateria a mais 

de vinte bandas, do duo Lobster aos históricos Pop Dell’Arte; Leonor 

Arnaut, cantora jazz e exploradora da voz como instrumento na música 

improvisada e experimental, fazendo-o ao lado de Mariana Dionísio  

e também no supergrupo Montanhas Azuis, de Bruno Pernadas, 

Norberto Lobo e Marco Franco; o trompetista João Almeida, jovem 

prodígio do jazz português e integrante da Orquestra de Jazz do 

Hot Clube de Portugal; e Yuri Antunes, trombonista que se dedica 

maioritariamente à música de raiz africana, sem descurar o universo  

do jazz. O que fazem? Dizem os próprios que “composições cíclicas 

que se relacionam com uma espacialidade onde melodia, harmonia e 

ritmo se realizam em forma de deriva, gravitando em torno de um tempo 

elástico, para três sopros, guitarra, voz e bateria”. Já o que ouviremos 

será resultado de uma semana de residência artística, onde vão explorar 

o espaço sonoro comum entre partes e é nesse espaço que habitam  

os momentos que fazem destes concertos serem também especiais. 

Portuguese supergroup Chão Maior, featuring some of the most interesting 

musicians in the improv scene nowadays, presents a concert developed 

under artistic residency. 



nkisi, por coletivo loa

surdina, por tó trips e rodrigo areias



guelra: viagem sentimental, por francisco camacho

trabalho da casa: homem em catarse

chão maior – yaw tembé, norberto lobo, joão almeida,  
leonor arnaut e ricardo martins



trabalho da casa

homem  
em catarse

20 fev
2021
música
residência artística 

sáb 18:00

blackbox

5 euros

m/6 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.

O primeiro Trabalho da Casa do novo ano cabe a Homem em Catarse, 

alter-ego do multi-instrumentista e compositor Afonso Dorido, que tem 

 já um lugar seu na atualidade da música portuguesa. Radicado em  

Braga, o fundador do coletivo post-rock Indignu percorre desde 2013  

as estradas e caminhos deste país para dar a conhecer as canções 

emotivas que compõe enquanto Homem em Catarse.  

Em 2015, com “Guarda-Rios”, um promissor EP de estreia, capta as 

primeira atenções. Dois anos mais tarde e após inúmeras viagens por 

aldeias, vilas e cidades do interior de Portugal, sempre acompanhado 

da guitarra elétrica e dos seus fiéis pedais de efeitos, reúne 

quilómetros e inspiração para a criação de “Viagem Interior”, disco 

conceptual que retrata uma interessante visão social e demográfica 

do país. Acompanhado de textos do escritor português José Luís 

Peixoto, o disco daria a conhecer 17 canções que descrevem 17 locais 

do interior e viria a figurar entre os melhores da música portuguesa do 

ano de 2017. Do interior do país para o interior dos jardins do Museu 

Nogueira da Silva, em Braga, já em 2019, grava o seu primeiro registo 

ao vivo, “Ao Vivo na Porta 253”, disco que eterniza o intimismo com 

que procura pautar seus concertos. 

No início do último ano, meses antes da pandemia, nova prova sólida  

da atenção que tem vindo a merecer: “sem palavras | cem palavras”,  

disco integralmente instrumental, nasce a partir de um poema de cem 

palavras escrito por si. Reflexo da sua cada vez maior capacidade criativa 

e maturidade musical, Afonso Dorido parte para o Trabalho da Casa  

com um novo desafio, objetivos bem definidos e uma certeza: para quem 

como ele se alimenta da proximidade de ter o mundo à flor da pele,  

o distanciamento causado por uma pandemia só poderá resultar numa 

visão particular e muito pessoal do momento que todos vivemos. E, para 

Homem em Catarse, essa visão é sempre dada através de canções.

Portuguese singer-songwriter Homem em Catarse presents in concert  

a new work commissioned by gnration and under the Trabalho da Casa 

artist-in-residence program. 

apoio

antena 3



surdina
por tó trips e rodrigo areias

26 fev
2021
cinema
música

sex 19:30

blackbox

7 euros

m/6 anos

Dead Combo, Ladrões do Tempo, Lulu Blind, Santa Maria Gasolina Em 

Teu Ventre! ou Timespine são alguns dos projetos onde encontramos 

Tó Trips, mas não precisaríamos sequer de os enumerar para falar do 

trabalho do guitarrista português. Na sua metade dos Dead Combo 

ou a solo, Tó Trips tem tido o cunho fácil de teletransportar o ouvinte 

para os mais áridos imaginários cinematográficos, seja o imaginário 

de uma figura com sede num bar sombrio da quente Buenos Aires ou 

seja essa figura um pistoleiro solitário num bar fumarento do também 

quente Oeste norte-americano. Em suma, a imagem em movimento 

e a fotografia é presença metafórica constante no som das suas 

cordas e cabe ao ouvinte escolher o formato e a atmosfera com que 

mais se identifica. Mas ainda assim, constata-se o óbvio: para Tó Trips 

parece ser trabalho fácil. E é aqui que a atenção de todos começa, 

na naturalidade com que o faz. Foi com essa esta naturalidade que 

lhe é característica humilde que Tó Trips desenhou os primeiros 

acordes para o seu novo disco, a banda-sonora de “Surdina”, filme 

“tragicomédia minhota” do cineasta Rodrigo Areias e que conta 

com argumento de Valter Hugo Mãe. Na primeira montagem que 

recebeu, fez “play”, carregou no “rec” e tocou instintivamente. Mais 

tarde, aprimorou-o e acabou por fazer a produção toda praticamente 

sozinho a partir do seu estúdio caseiro. O convite para a composição 

sonora partiu de Rodrigo Areias, que Tó Ttrips conheceu por 

intermédio de Edgar Pêra, cineasta e amigo quem atribuiu parte  

da existência dos Dead Combo. 

Produzido pela Bando à Parte, de Rodrigo Areias e para quem 

Trips desenha cartazes, o filme foi rodado em Guimarães e tem no 

elenco António Durães, Ana Bustorff, Filomena Gigante, Jorge Mota, 

João Pedro Vaz e Emília Silvestre. Tendo como pano de fundo um 

cenário rural, a película retrata uma história sobre a delicadeza de se 

ser velho, do que resta ainda para sonhar e para amar quando a idade 

avança significativamente e o corpo se enfraquece.

Dead Combo’s guitarist Tó Trips presents his new solo album ‘Surdina’,  

a soundtrack for Rodrigo Areias new film. 

apoio

antena 3



guelra
viagem sentimental
por francisco camacho

22–26 
+ 27 fev 
2021
dança
residência artística

27 fev
apresentação pública

sáb 17:00

blackbox

3 euros

m/6 anos

parceiro
Arte Total

Guelra – Laboratório 
de Transcriação 
Coreográfica é um 
laboratório transdisciplinar 
desenvolvido pela  
Arte Total desde 2012. 
Este laboratório funciona 
em contexto de residência 
artística que culmina numa 
apresentação pública  
final com a organização  
do material produzido.

Francisco Camacho é coreógrafo, bailarino, membro fundador e diretor 

artístico da EIRA. Estudou dança e teatro em Portugal (Companhia 

Nacional de Bailado e Ballet Gulbenkian) e em Nova Iorque (Merce 

Cunningham Dance Studio, Movement Research, Susan Klein School 

e Lee Strasberg Theatre Institute), e teve formação adicional em voz, 

guionismo e escrita criativa. É reconhecido internacionalmente como 

um dos protagonistas do forte movimento da dança contemporânea 

que teve início no final da década de 80 em Portugal, apresentando-se 

pela Europa, América, África e Ásia, desde essa altura.

Vários dos seus solos, como “O Rei no Exílio” e “Nossa Senhora  

das Flores”, e das suas peças de grupo, como “Dom São Sebastião”  

e “Gust”, são hoje obras de referência na história da Dança Portuguesa.

Foi galardoado com o Prémio Bordalo da Casa da Imprensa na área 

da Dança (1995 e 1997) e com o Prémio ACARTE/Maria Madalena de 

Azeredo Perdigão da Fundação Calouste Gulbenkian (1994/95), a par 

de uma Menção Especial do mesmo Prémio (1992/93). 

Para este Guelra, o artista apresenta “Viagem Sentimental”, trabalho 

que desenvolverá em residência artística ao longo de uma semana.  

No final da residência, Francisco Camancho fará uma apresentação 

pública do resultado.

viagem sentimental
É um projeto onde Francisco Camacho se centra na pesquisa de uma 

determinada zona geográfica para a construção de um espetáculo que 

reflete a sua observação de pontos de interesse e as perspetivas sobre 

a história, a cultura e os costumes locais que recolhe em conversas com 

habitantes diversificados. A reelaboração dos materiais reunidos está  

na base do desenvolvimento de um espetáculo sempre diferente  

em cada terra onde se desloca. Em Braga, o coreógrafo dar-nos-á  

a conhecer o seu encontro com a cidade, numa viagem em que explora 

as potencialidades coreográficas na paisagem e movimentos do 

território bracarense, a par da revisitação da sua biografia pessoal.

Contemporary dance piece created by the Portuguese choreographer 

and performer Francisco Camacho under Guelra, an artist-in-residence 

program.





circuito
serviço 
educativo
braga 
media arts
braga media arts 

Braga é Cidade Criativa da UNESCO no domínio das Media 
Arts. Desde 2017, faz parte de uma rede de 246 cidades 

espalhadas pelo mundo que colocam a criatividade no centro 

do seu desenvolvimento social, cultural e económico. Em 2019 

chegou o momento de transformar este título num modo de 

ser, estar e fazer, tão natural como se as Media Arts fizessem 

parte da vida dos bracarenses desde pequeninos.

circuito, o serviço educativo  
da braga media arts

O Circuito é o Serviço Educativo da Braga Media Arts  

e vem fazer múltiplas ligações entre criação, Media Arts 

e comunidade. Aqui as novas tecnologias são motor de 

produção, de conhecimento e de fruição da arte. E as 

atividades são pensadas para escolas, famílias, crianças, 

professores, seniores, comunidades, profissionais,  

amadores, artistas e quem mais quiser juntar-se. 

Este é um Circuito aberto a todos.

Braga is a UNESCO Creative City of Media Arts since 2017. 

Now the city is preparing to launch Circuito, Braga Media  

Arts Educational Service, where new technologies are  

a vehicle to enjoy art and where everyone is welcome.

circuito  
@ gnration

mini circuito
atividades  

e espetáculos  

para famílias

circuito escolar
atividades para a 

comunidade escolar

circuito avançado
atividades e formação 

para públicos jovem, 

adulto e iniciado

circuito para todos
atividades e 

espetáculos para 

todos os públicos

fora de circuito
projetos especiais 



the sacred bag
por januário jano

9 jan
2021
masterclass

sáb 10:00

online, através da 

plataforma zoom

5 euros

formador 
januário jano

público-alvo 

artistas,  

programadores, 

professores e 

outros profissionais 

interessados  

nas artes media

lotação 24 

participantes 

 

duração  
2 horas aprox.

circuito avançado

BMA lab

Nesta masterclass, os participantes terão a oportunidade de 

acompanhar o artista no seu processo criativo. Januário Jano irá 

partilhar diversos elementos do seu trabalho e explorar o significado 

cultural da sua prática artística.

Artista visual nascido em Angola, Januário Jano vive e trabalha entre 

Luanda, Londres e Lisboa. Com uma prática multidisciplinar, Januário 

Jano trabalha principalmente com escultura, instalação (vídeo, fotografia, 

som) e performance. O seu trabalho foca-se na identidade cultural  

e pessoal para explorar narrativas históricas e contemporâneas.

Januário Jano detém um Mestrado em Belas Artes pela Goldsmith 

University de Londres, é fundador do Coletivo Cultural Pés Descalços e  

organizador do TEDxLuanda desde 2012. Tem exposto internacionalmente 

e de forma regular desde 2015.

ciclo de workshops BMA lab
Experimentação, criação, arte e tecnologia. O ciclo BMA lab dedica-se  

aos principais tópicos das media arts, proporcionando aos participantes  

a experiência de desenvolver obras, ferramentas e ideias. Este laboratório 

tem atividades de componente prática mas também momentos dedicados 

ao pensamento e reflexão sobre as artes digitais e destina-se a músicos, 

artistas digitais, programadores, professores e outros profissionais  

ou estudantes interessados na música eletrónica e nas artes media.



link30 jan 
2021 
visita guiada

sáb 10:00+14:00
7 euros criança  

+ acompanhante 

3 euros criança  

ou adulto extra

mediação 
marta pombeiro

duração 
2 horas

público-alvo 
crianças dos 6 aos 10 

anos, acompanhadas 

por um adulto

mini circuito

link é um projeto de mediação que parte do programa expositivo do 

gnration para construir um diálogo entre comunidade, arte e tecnologia. 

Com o objetivo de aproximar audiências de artistas e criações, link propõe 

uma série de atividades direcionadas a públicos diversos e em diferentes 

momentos durante o ano.

Arte e Tecnologia não são um bicho de sete cabeças. Nesta atividade 

fora da caixa, inserida no novo ciclo link, queremos saber como tudo 

funciona e é feito. Para isso lançamos perguntas, desmistificamos  

a tecnologia e juntos criamos novos significados.

fora da caixa:  
the stage is (a)live
de joana chicau e renick bell



válvula5+6 fev
2021 
espetáculo

5 fev

escolas

sex 15:00

6 fev

público geral

sáb 15:00
 

5 euros 

(<16 anos 2,5 euros)

pack 

espetáculo válvula 

+ workshop desenhos 

efémeros: 10 euros

*o cartão inclui lugar 

para 1 criança  

+ 1 adulto em ambas  

as atividades  

preço para escolas 

sob consulta 

em circuito@

bragamediaarts.com

m/12 anos

duração 
60 min.

circuito para todos

circuito escolar

Válvula é um espetáculo para adolescentes, jovens e adultos que 

parte da história do Graffiti para nos levar numa viagem com diversas 

perguntas: Porque desenhamos nas paredes desde há milhares  

de anos? São esses traços transgressão ou arte, comunicação  

ou ocupação? Pode a desobediência ser legítima?

Nesta performance inclassificável - meio palestra, meio concerto 

de hip-hop - o desenhador António Jorge Gonçalves guia-nos com 

palavras e desenhos pelos riscos que caçadores-recolectores 

fizeram nas rochas há 30.000 anos, pelas anotações desenhadas 

dos romanos nas paredes das casas em Pompeia, e pelos murais 

mexicanos de há 100 anos, enquanto o MC e ativista Flávio Almada 

aka LBC Soldjah nos leva com palavras e música até às contradições 

sociais das nossas cidades. Tudo para podermos compreender 

as pinturas a lata de spray que enchem em sobressalto os nossos 

muros. Sem condescendência, o espetáculo atravessa vários temas 

numa perspetiva que está para lá do julgamento.

criação 

antónio jorge gonçalves
flávio almada 
interpretação 

antónio jorge gonçalves (palavras e desenho digital)

lbc soldjah (palavras e música)

direção e produção musical

ras m dj erry g 
produção culturproject 

uma encomenda lu.ca – teatro luís de camões



BMA lab: the sacred bag, por januário jano

BMA lab: choreographies of the circle & other geometries



válvula

desenhos efémeros: o desenho como performance  
por antónio jorge gonçalves

link — visita orientada: gaia, de salomé lamas 



desenhos efémeros: 
o desenho como 
performance
por antónio jorge gonçalves

6 fev
2021
masterclass 
workshop

5 euros criança  

+ adulto 

2 euros criança  

ou adulto extra

pack  
espetáculo válvula 

+ workshop desenhos 

efémeros: 10 euros

*o cartão inclui  

lugar para 1 criança  

+ 1 adulto em ambas  

as atividades 

sáb 10:00 

duração 2 horas

público-alvo jovens 

a partir dos 12 anos, 

acompanhados  

por um adulto

mini circuito

O trabalho do artista visual António Jorge Gonçalves envolve banda 

desenhada, ilustração, performance visual e cartoon político. A par dos 

vários livros que publica, utiliza o método de desenho digital em tempo real 

e a manipulação criativa de objetos em retroprojetor de transparências para 

criar espetáculos visuais a solo ou em diálogo com parceiros tão distintos 

como a banda Galandum Galundaina ou a Orquestra Metropolitana de 

Lisboa, o pianista Bernardo Sassetti ou a coreógrafa Amélia Bentes.

Na primeira parte da masterclass, o artista dará a ver o seu percurso 

e as várias vertentes do trabalho no âmbito do desenho e das práticas 

interdisciplinares através de imagens e vídeos.

Na segunda parte o artista explicará o seu método e dinâmica 

performativa do desenho digital em tempo real, possibilitando aos 

participantes a experimentação direta das suas possibilidades e da 

articulação do movimento humano com esta linguagem.

Pretende-se inspirar o desenvolvimento da potencialidade performativa 

do desenho, que é  uma ferramenta de expressão ao alcance de todos. 

Com esta ação, procura-se que o método possa vir a ser utilizado  

e transformado por qualquer pessoa, em qualquer contexto.



link13+ jan 
2021 
visita guiada

gratuito, através 

de inscrição 

para circuito@

bragamediaarts.com

mediação 
joana patrão

sessões 
10:00, 11:00,  

12:00, 14:00,  

15:00, 16:00  

e 17:00

duração 30 min.

público-alvo público-

geral, famílias com 

crianças pequenas 

lotação as 

marcações serão 

aceites por grupo 

de coabitantes, num 

máximo de cinco 

pessoa por grupo

caso necessite de 

tradução para língua 

gestual portuguesa, 

indique-nos no 

momento da 

marcação 

circuito para todos

link é um projeto de mediação que parte do programa expositivo do 

gnration para construir um diálogo entre comunidade, arte e tecnologia. 

Com o objetivo de aproximar audiências de artistas e criações, link propõe 

uma série de atividades direcionadas a públicos diversos e em diferentes 

momentos durante o ano.

Sabia que a galeria INL está dedicada desde 2016 a unir a ciência, a arte 

e a tecnologia? E que os artistas, convidados pelo gnration, partem do 

trabalho realizado no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, 

sediado em Braga, para criarem uma obra específica para esta galeria?

Sob orientação da artista e mediadora Joana Patrão, vamos focar-nos 

nas peças aí apresentadas para expandir a nossa visão sobre a arte e os 

muitos mundos que ela contém.

visita orientada:  
gaia, de salomé lamas 



choreographies  
of the circle &  
other geometries
por joana chicau e renick bell

20 fev
2021
workshop

sáb 10:30–13:00  

+ 14:30–18:00

12 euros

formadores 
joana chicau

renick bell 

público-alvo  

artistas,  

programadores,  

professores e  

outros profissionais  

interessados  

nas artes media

lotação 
16 participantes  

duração  
6 horas

workshop em inglês  

notas 
é importante,  
mas não obrigatório,  
que os participantes 
tenham conhecimentos 
básicos de programação 
(HTML, CSS, JS), de forma 
a melhor interagirem 
com as ferramentas 
usadas. Serão, no entanto, 
disponibilizados scripts  
e tutoriais durante  
o workshop. É fundamental 
o acesso a computador 
com câmara, microfone, 
colunas e ligação estável 
à internet.

circuito avançado 

BMA lab

Neste workshop os participantes são desafiados a desenvolver um 

código audiovisual colaborativo num ambiente peer-to-peer, programado 

em JavaScript. O objetivo é que cada um desenvolva o seu próprio 

conjunto de funções de programação que possam interagir com material 

audiovisual (som e imagem). Este material dará depois origem  

a uma jam session online, criada e apresentada pelos formadores. 

Este workshop faz parte de uma pesquisa dos artistas que reflete  

como os limites da linguagem são decretados por meio de ambientes  

de computação e da sociedade em geral. 

Joana Chicau é designer gráfica, programadora e investigadora, com 

um percurso na área da dança. Na sua prática artística liga os ambientes 

e linguagens de programação com a coreografia. A sua investigação 

baseia-se na interseção entre corpo e ambientes construídos, desenhados 

e programados, procurando uma abertura de caminhos onde as ciências 

digitais se tornem mais acessíveis ao público. Tem organizado e participado 

em eventos com performances que envolvem programação de código 

colaborativa a partir de vários locais, improvisação algorítmica, debates 

abertos sobre igualdade de género e ativisimo. 

 

Renick Bell é um músico, programador e professor americano baseado  

em Tóquio, reconhecido como um dos pioneiros da música codificada ao 

vivo, incluindo algoraves, e pelos seus lançamentos de música algorítmica.  

Bell cria a sua música a partir de um sistema de codificação ao vivo, 

Conductive, que ele próprio desenvolveu. 

ciclo de workshops BMA lab
Experimentação, criação, arte e tecnologia. O ciclo BMA lab dedica-se  

aos principais tópicos das media arts, proporcionando aos participantes  

a experiência de desenvolver obras, ferramentas e ideias. Este laboratório 

tem atividades de componente prática mas também momentos dedicados 

ao pensamento e reflexão sobre as artes digitais e destina-se a músicos, 

artistas digitais, programadores, professores e outros profissionais  

ou estudantes interessados na música eletrónica e nas artes media.





ficha técnica gnration 

conselho de administração  
Ricardo Rio 
Cláudia Leite  
Lídia Brás Dias
coordenação geral 
Raquel Nair 
 
diretor artístico 
Luís Fernandes  
 
comunicação 
Ilídio Marques (coordenador) 
Pedro Sousa
produção 
Francisco Quintas 
Marta Lima 
 
coordenação de logística  
e recursos humanos 
Luís Passos 
 
assessoria de programação  
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créditos fotográficos  
Ricardo Toscano – DR
Ralf Baecker – Bresadola+Freese/
drama-berlin.de 2016
The Stage is (a)live – Henrique Palazzo
Casper Clausen – Hanna Sturm
Tabu – DR
Salomé Lamas – Adriano  
Ferreira Borges
Surdina – DR
Nkisi – DR
Chão Maior – Marco Franco 
Francisco Camacho – Cláudio Marques
Homem em Catarse – DR
Choreographies of the circle  
& other geometries – DR
Januário Jano – Cláudio Chocolate 
Válvula – Rui Carlos Mateus 
Desenhos Efémeros – DR
Link – Salomé Lamas – Adriano  
Ferreira Borges 

media partner 

 

apoio

parceiros do programa bimestral 

bilheteira  
os bilhetes podem ser adquiridos 
no balcão do gnration, locais habituais 
ou na bilheteira on -line 
bilheteira on -line  
a bilheteira on -line possibilita ao 
espectador 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 bilheteira@gnration.pt, e serão 
válidas por um período de 48 horas 
após o seu pedido e até 24 horas 
antes do espetáculo.

horário geral  
segunda à sexta‐feira: 
10:00-13:00 · 14:00-17:30
sábados: 10:00-13:00 · 14:00-18:00 
* o horário poderá sofrer alterações 

devido ao período covid-19 
 O gnration estará encerrado  

a 2 de janeiro. 
 
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. 

procedimento e normas em 
espetáculos durante o período covid -19
• é obrigatória a desinfeção das mãos 

à entrada do gnration;
• é obrigatória a utilização de máscara 

dentro do gnration e durante todo  
o espetáculo;

• adote as medidas de etiqueta 
respiratória durante a permanência 
no espaço;

• a sala encontra -se disposta mediante 

as orientações da Direção Geral de 
Saúde e Proteção Civil, respeitando 
todas as normas e indicações para  
a segurança e o conforto de todos 
os intervenientes; 

• na entrada e saída da sala de 
espetáculos, obedeça às indicações 
dos assistentes de sala, respeitado  
a distância de segurança  
e permanecendo nos locais  
indicados até nova ordem; 

• o gnration não dispõe de lugares 
para coabitantes; 

• a sala de espetáculos, assim como 
o locais de acesso, são higienizados 
com o máximo de rigor antes  
e depois dos espetáculos; 

• em situação de suspeita de 
sintomas relacionados com o novo 
coronavírus, por favor, alerte de 
imediato os assistentes de sala; 

• a sua colaboração é importante  
para a segurança de todos. 

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) 






