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ÓRBITA 

ciclo de programação pensado 
exclusivamente para o formato online

23 abr · música / imagem  online 

#8  miguel carvalhais 
+ rosemary lee

27 mai · música  online 

#9  ikue mori  
 + nuno aroso  
 + joão miguel  
 braga simões
7 jun · música / imagem  online 

#10 jogo cruzado:  
 gemma  
 green-hope  
 + surma /  
 jim o’rourke 
 + lois patiño

30 abr · música / exposição

gnration open day
ensemble caleidoscópio / erika de casier  
/ isa leen / jana winderen / ko shin moon  
/ maria d’orey, inês varandas, paulo freitas, 
sara salgueiro e sérgio macedo /  
ode: orquestra de dispositivos eletrónicos  
/ pluto / tropa macaca / wav.in: stereoacid  
+ joão lopes + mingote 

12 mai – 15 ago · instalação
 scale travels   index  

lago libidinal
contingência / palingénese / feedback 
/ capital / superfície / metamorfose 
biomimética / fungo / sinestesia 
por jonathan uliel saldanha

12 mai – 2 jul · instalação  index 

syn as tex scene
por florian hecker

até 30 abr · instalação

animais sintéticos
por tropa macaca 

até 30 abr · instalação  scale travels 

surviving the impact  
of raindrops
por jana winderen

até 22 mai · residência artística

laboratórios de verão  
– open call
9 abr · música

filho da mãe
apresenta terra dormente

9 abr · dança  guelra 

res nulius
por gabriela barros

14 abr · música / residência artística 
 caleidoscópio 

odete + ece canlı

E C O T A C T I C S

ciclo de conversas sobre  
práticas de investigação ambiental 
com margarida mendes

13 abr · conversa  online 

#1 steven feld
22 jun · conversa  online 

#2 godofredo  
 pereira



INDEX – BIENAL DE ARTE E TECNOLOGIA

14 mai · música

florian hecker
21 mai · música / imagem 

people like us
apresenta the mirror

31 mai · música

lightning bolt
apresenta sonic citadel

3 jun · música
trabalho da casa

st. james park
8 jun · música  caleidoscópio   novos rituais 

keiyaa
apresenta forever, ya girl

15 jun · música  caleidoscópio   novos rituais 

nite jewel
apresenta no sun

18 jun · música

monster jinx cromática: 
stray, don pie pie,  
liquid e e.a.r.l.
27 + 28 jun · conferência  gnration plus 

audire conference –
sound experiences:
memory, creativity, 
participation

SERVIÇO EDUCATIVO

2 abr · workshop  mini circuito 

música para crianças: 
as histórias do som;  
o som das histórias
por worten digitópia casa da músia

9 abr + 4 + 18 jun · visita guiada
 circuito para todos 

link – visita orientada 
às exposições  
do gnration
7 mai · ação de curta duração
 circuito escolar 

formação 
de professores: 
ferramentas digitais 
livres para usar  
em sala de aula
por óscar rodrigues

14 mai · workshop 
 circuito avançado   bma lab 

touchdesigner para 
instalações interativas 
por markus heckmann

14 + 21 mai · workshop  mini circuito 

o circuito vai ao index
por marta pombeiro

14 + 15 + 21 + 22 mai · visita guiada
 circuito para todos 

link – visitas  
orientadas ao index 
28 mai · espetáculo  mini circuito 

impossível
4 jun · workshop  mini circuito 

música para crianças: 
as ondas invisíveis 
por worten digitópia casa da música 

4 jun · masterclass 
 mini circuito   bma lab 

fazer filmes – como 
passar do papel à tela 
por nu boyana portugal



até 
30 abr

instalação

galeria gnration
gratuito · m/6

A exposição Animais Sintéticos existe como existe uma paisagem, 
daquelas que lembramos quando lá não estamos, vivas, mas suspensas 
dentro de nós. Enigmáticas, para nós que as criamos, acompanham ‑nos, 
 e se imaginamos que um dia tiveram um início, um referente original  
e fora de nós, o tempo que já passaram connosco obriga ‑nos  
a duvidar que assim seja. O tempo desenraizou ‑as, arrancou ‑as a esse 
lugar. Olhamos mais perto, refletimos, examinamos e meditamos,  
e quando, como num salto quântico, originamos o que lá passa a estar, 
acreditamos que sempre lá esteve, que atravessamos o vidro, que 
nos aproximamos do mistério. É uma paisagem destas que se oferece 
nesta exposição. Daquelas que dizem mais de nós do que do mundo, 
numa altura em já sabemos o que já sentíamos, que nós não  
somos o mundo. Um exercício de paleontologia quântica, onde  
a pintura, a música e a imagem em movimento são ecos deste lugar  
que habitamos, entre a promessa e a ruína. Um confronto, na forma  
de uma elegia, à procura da reconciliação. 

A Tropa Macaca, formada em 2005 e sediada em Lisboa, são 
André Abel e Joana da Conceição. Ambos consideram que a sua 
música poética tem um ser próprio, um dinamismo próprio. Ela advém 
de uma ontologia direta e através dela manifestam ‑se forças que 
transcendem os circuitos de um saber. Com discos publicados pela 
Siltbreeze, Software e The Trilogy Tapes, assim como em edição de 
autor, têm atuado ao vivo no Brasil, Europa e Reino Unido, em espaços 
como Cafe Oto, Fylkingen, MAMbo ou Salon des Amateurs. Em anos 
recentes apresentaram propostas estéticas como Síntese Radiante 
no Passos Manuel, no Porto, e Vai e vem no festival Walk&Talk,  
em São Miguel, Açores.

‘Animais Sintéticos’ (Synthetic Animals) is a multimedia exhibition  
led by Portuguese artists Tropa Macaca. 

animais sintéticos
por tropa macaca



até 
30 abr

instalação

galeria INL
gratuito · m/6

scale travels

Surviving the Impact f Raindrops é uma instalação sonora criada  
por Jana Winderen e resultante da residência artística que levou  
a cabo junto do Water Quality Group, um grupo de investigação  
do INL – Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia 
dedicado a estudar a qualidade de água. Composta por oito canais, 
esta instalação é baseada em gravações que a artista sonora  
fez debaixo e acima da superfície da água, de peixes, crustáceos, 
insetos aquáticos e morcegos.

Para aprender mais sobre a qualidade da água, os biólogos  
de água doce recolhem e contam insetos aquáticos. Em 2010, com 
o intuito de também monitorizar a saúde da água, Jana sugeriu que 
se gravasse o som dos insetos. Desde então, concentrou os seus 
esforços em vários projetos que envolvem esta ideia, tanto em 
ambientes de água doce como de água salgada, em recifes de corais 
e nas profundezas do gelo marinho. 

Para respirar debaixo de água, insetos e escaravelhos 
subaquáticos trazem consigo ou bolhas de ar ou um plastrão 
subaquático. Através deste plastrão ou através da superfície da 
bolha de ar, estas criaturas extraem oxigénio e fazem com que este 
mecanismo funcione quase como um pulmão mecânico. 

À nano‑escala, as nano‑partículas podem acumular‑se no corpo 
das criaturas aquáticas e, possivelmente, de todos os seres vivos. 
Nesta escala, os insetos são imensamente grandes. 

A forma como as trocas de oxigénio acontecem para os insetos, 
se estas bolhas de ar podem funcionar como uma extensão  
dos ouvidos dos insetos ou então como um amplificador para o som, 
despoleta o interesse de Jana Winderen. A estridulação, técnica 
usada pelos insetos em que esfregam partes do corpo para produzir 
som, quando ativada mutuamente, forma o que parece ser um coro  
de grilos, mas debaixo de água. 

Recorrendo ao som, muitas destas criaturas subaquáticas 
navegam, comunicam e caçam. Nos últimos 16 anos, Jana Winderen 
dedicou‑se a ouvir ambientes subaquáticos. Com formação em ciência 
e arte, Winderen viaja por todo o mundo para gravar sons debaixo  
de água, deste o Ártico até às partes mais tropicais do Oceano. 

Under Scale Travels, a collaborative program about art and 
nanotechnology between gnration and International Iberian 
Nanotechnology Laboratory (INL), Norwegian sound artist Jana 
Winderen presents ‘Surviving the Impact of Raindrops’, an 8-channel 
sound installation.

surviving the  
impact of raindrops
por jana winderen 

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 



até 
22 mai

residência artística

22 mai 
fecho das 
candidaturas

3 jun
anúncio  
dos vencedores

candidaturas  
gnration.pt

laboratórios de 
verão – open call

o programa laboratórios 
de verão é uma ação 
promovida pelo gnration, 
em parceria com o CIAJG  
– Centro de Artes José  
de Guimarães (Guimarães).

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 programação  
do gnration, em formato performativo  
ou de instalação/exposição;

· disponibilidade para apresentação  
de alguns dos projetos no CIAJG ‑ Centro 
Internacional de Artes José de Guimarães 
(Guimarães). 

o que oferecemos
· local de trabalho durante um período  

de 2 semanas durante o mês de agosto;
· apoio monetário de 1500 euros por projeto 

(possibilidade de posterior apresentação 
no CIAJG, em data a designar, e que 
incluirá um apoio monetário adicional);

· apoio de produção para a implementação 
dos projetos.

número de projetos a apoiar
· 4 (quatro)

o que é necessário para concorrer
· descrição da proposta artística;
· descrição dos requisitos logísticos, 

espaciais e técnicos associados  
à proposta;

· biografia e portfólio dos autores;
· 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, durante o mês de agosto.

Desde 2015 que os Laboratórios de Verão têm firmado um lugar  
de destaque na promoção da criação artística no distrito de Braga. 
Ao longo de sete edições, este programa de apoio à criação artística, 
criado pelo gnration, apoiou cerca de três dezenas de projetos  
e meia centena de artistas. Com ênfase nos domínios da imagem, 
som, performance, interatividade, música, dança ou no cruzamento 
entre as áreas anteriormente descritas, os Laboratórios  
de Verão assumem um formato de residência artística com vista  
ao desenvolvimento de novas ideias e trabalhos para apresentação 
pública subsequente. 

As candidaturas para a edição de 2022 estão já abertas e contam 
com a parceria do CIAJG ‑ Centro Internacional de Artes José  
de Guimarães (Guimarães) no processo de seleção de propostas  
e no acolhimento da sua apresentação posterior.



9 abr

música

sáb 22:00 
blackbox
7 eur · m/6

Parece que foi ontem, mas o projeto a solo de Rui Carvalho conta já 
com mais de uma década de existência e uma mão cheia de discos. 
Em 2011, com Palácio, o disco de estreia, Filho da Mãe escrevia o seu 
nome na pequena história de guitarristas portugueses que procuram 
explorar o instrumento através de um dedilhar transgressor. Desse 
conjunto fazia já parte o nome de Norberto Lobo, com os pares Peixe 
e Grutera a juntarem‑se nos anos seguintes. Todos eles a apontar 
a bússola do instrumento para diferentes direções, com polos de 
inspiração que vão da portugalidade da guitarra de doze cordas  
do génio Carlos Paredes à americanidade fingerstyle do iluminado 
John Fahey. Nos três discos que se seguiram para Filho da Mãe  
– Cabeça (2013), Mergulho (2016) e Água-Má (2018) –, a maturidade  
do artista e a beleza ímpar da obra caminhariam lado a lado, de 
forma natural e muito coerente. Amadurecidas e em busca de novos 
caminhos, as melodias e texturas que ouvíamos nas seis cordas 
tocadas por Rui atingiam momentos de glória. Estávamos certos 
de que Filho da Mãe viria para ficar e que o dedilhar de cordas iria 
continuar. Mas nem sempre foi bem assim.

Terra Dormente, o novo disco que o guitarrista apresentará  
em Braga, foi gravado ao longo de dois anos entre diversos locais 
em Lisboa e Ílhavo, com paragens pelo meio, umas forçadas, outras 
naturais. Apesar dos infindáveis concertos de norte a sul, foram 
precisos quatro anos para Filho da Mãe voltar a editar novos temas. 
Uma espera longa, mas não mais longa do que as horas que Rui 
passou debruçado sobre a sua guitarra. O que importa é que Filho  
da Mãe está de regresso. Acabou a espera. 

Portuguese fingerpicking guitarist Filho da Mãe presents his new 
album ‘Terra Dormente’. 

filho da mãe
apresenta terra dormente

apoio media
antena 3



9 abr

dança

sáb 18:00 
sala de formações
3 eur · m/6

guelra

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.

Gabriela Barros é natural de Braga, estudou dança na Arte Total  
– CEA, tem uma Pós‑Graduação em Educação Artística no IPVC  
e em Dança Contemporânea na ESMAE/Teatro Rivoli. Desde 1998 
tem trabalhado, enquanto intérprete/bailarina, com os coreógrafos 
Cristina Mendanha, Maria Reis Lima, Margarida Serrão, Paola Moreno, 
Inês Villasmil, Romulus Neagu, Aldara Bizarro, Paulo Henrique, Peter 
Michael Dietz, Paula Castro, Joana Providência, Madalena Victorino  
e Carlota Lagido. Licenciada em Saúde Ambiental, com monografia  
e o projeto final do curso trabalhada em conjunto com a área  
da dança com orientação da Professora Doutora Ana Macara e 
Cristina Mendanha. Atualmente colabora com a Arte Total na gestão  
de projetos de criação e investigação artística. Paralelamente ocupa 
funções de docência e formação em várias instituições. 

Para este Guelra, a artista apresenta Res Nulius, trabalho  
que desenvolverá em residência artística ao longo de uma semana.  
No final da residência, fará uma apresentação pública.

res nulius
 
Braga, cidade religiosa. Em cada caminho percorrido há 
referências religiosas, umas mais visíveis e outras que nos passam 
despercebidas. Numa cidade repleta de igrejas, de tradições e rotinas 
idênticas são as igrejas de maior dimensão que causam impacto 
granjeando visibilidade ao olhar. Em conversa descobri a pequena 
Igreja de São Geraldo, entre espaços bem conhecidos da cidade.  
Terá sido capeada pelas sombras de algo maior? Fazia parte dos 
meus caminhos diários e nunca a olhei. Está fechada. Diz a tradição 
que abre as suas portas apenas um dia no ano. Não tem flores,  
tem fruta. Os pequenos espaços trazem consigo um aconchego 
espacial que os monumentais não conseguem. Um espaço público 
(quase) só meu. Era perfeita...
 
Contemporary dance piece created by the Portuguese  
choreographer and performer Gabriela Barros under Guelra,  
an artist-in-residence program.

res nulius
por gabriela barros

parceria  
arte total



música /  
residência artística

qui 22:00 
blackbox
gratuito · m/6

caleidoscópio

conversa com  
ece canlı e odete 
moderação  
samuel silva 
pátio exterior 
18:30

coprodução 
gnration
tremor (açores) 
tba (lisboa) 

14 abr

Encontro de dois mundos absolutamente singulares é a proposta 
deste concerto que envolve a artista turca radicada no Porto, Ece 
Canlı, e a ativista, performer e produtora trans Odete. Da primeira 
conhecemos o corpo de trabalho em torno das potencialidades  
da voz, instrumento com que nos desenhou um dos mais especiais  
e idiossincráticos discos de 2020, Vox Flora, Vox Fauna. Da segunda 
é impossível não conhecer a já vasta obra (na música, escrita, 
performance e artes visuais) com que tem vindo a criar um arquivo 
sobre a comunidade LGBTIQ+ e aquela que é a sua identidade  
trans‑histórica. Música para libertação dos corpos, a abrir portas  
para novas epistemologias feministas e queer e outras categorias  
de identidade.

Ece Canlı é artista, música e investigadora. Na sua prática 
artística e vocal, explora os estados liminais de corpos agonizados  
e demonizados, narratividade contrafactual, “delinking” corporal  
e mental, e expressões extralinguísticas por meio de técnicas vocais 
estendidas. Colaborou com vários artistas, músicos e coreógrafos 
internacionais e criou bandas sonoras para performances, exposições 
e trabalhos de vídeo. Atualmente compõe e toca em Nooito (duo com 
a harpista Angélica Salvi), em LiveLow (banda portuense iniciada  
por Pedro Augusto) e Cobra’Coral (trio vocal com Catarina Miranda  
e Clélia Colonna), entre outras criações.

Odete, artista multidisciplinar, desenvolve uma obra que opera 
no domínio da música, artes visuais, performance e teatro. Ao longo 
dos tempos, tem apresentado criações em diferentes espaços 
e contextos, do Teatro São Luiz ao MAAT, passando ainda pelos 
festivais DDD – Dias da Dança e Iminente. Lançou vários discos entre 
2018 e 2020, compôs para espetáculos e cinema, colaborou como 
performer em diversas peças, apresentou exposições em nome 
próprio e lançou o seu primeiro livro de poesia intitulado “The Elder 
Femme and other Stone Writings”.

Turkish researcher and artist Ece Canlı and transgender Portuguese 
activist, artist, performer, producer and dj Odete presents a new 
concert born under artistic residence in partnership with Tremor 
festival (Azores) and TBA (Lisbon). 

odete + ece canlı

O Caleidoscópio é uma 
programação cultural em 
rede desenvolvida pelas 
cidades de Braga, Barcelos, 
Fafe e Guimarães, e apoiada  
no âmbito do plano Norte  
2020 (Programa 
Operacional Regional  
do Norte) – Programação 
Cultural em Rede.



ciclo de conversas sobre  
práticas de investigação ambiental  
com margarida mendes 

Centrando-se nas metodologias 
exploratórias da literacia ambiental, 
E C O T A C T I C S é uma série  
de conversas que cruza uma rede  
de investigadores que têm vindo  
a experimentar novas abordagens 
para a investigação ecológica.

Derivando em torno de conversas 
sobre o trabalho de campo, 
metodologias de investigação, 
ecopedagogia e práticas 
ecocríticas, este programa reúne 
artistas e investigadores,  
que desenvolvem o seu trabalho 
através dos campos da arte  
e antropologia sonora, estudos  
dos media, hidrofeminismo,  
e ativismo pedagógico. Ao fazê-lo,  
aborda debates atuais sobre o 
extrativismo e política de recursos, 
oceanografia e ecologia sonora, 
a distribuição da toxicidade e a 
circulação dos meios digitais.

Focusing on exploratory methodologies for environmental literacy,  
e c o t a c t i c s is an online conversation series that weaves together 
a network of practitioners who have been experimenting with novel 
approaches for ecological research.
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13 abr 
+ 22 jun

conversa

21:00
gratuito 

 online 

steven feld 
13 abr · qua
godofredo pereira
22 jun · qua

margarida mendes
curadoria  
e moderação

margarida mendes 
 

#1  steven feld

#2  godofredo pereira

Margarida Mendes é investigadora hidrossónica, curadora  
e ambientalista. Cria fóruns e exposições transdisciplinares onde 
modos alternativos de educação e práticas sensoriais podem 
catalisar imaginação política e a ação restaurativa. Participa  
em coletivos de ativismo anti‑extrativo e ecopedagogia, colaborando  
com ONGs marinhas, universidades e instituições do mundo da arte.

Antropólogo, cineasta, músico, e artista sonoro. Steven Feld é Senior 
Scholar na Escola de Investigação Avançada em Santa Fé, Novo 
México, e Professor Distinto de Antropologia Emérito na Universidade 
do Novo México. A sua pesquisa sobre ecologia sonora e arte criativa 
na Papua Nova Guiné, Europa do Sul, Japão e África Ocidental  
é publicada em gravações, filmes e textos. A investigação académica 
de Feld diz principalmente respeito à antropologia do som, um termo 
que ele inventou em 1972 para alargar a antropologia da música  
e da linguagem a um foco sensorial e estético mais crítico sobre  
voz e poética, relações sonoras de todas as espécies, meios  
de comunicação e tecnologias, e acústica ambiental e ecológica. 

Arquiteto e investigador, Godofredo Pereira é Diretor dos Programas 
MA Arquitetura Ambiental e MA City Design. Durante a última década, 
Godofredo Enes Pereira tem vindo a investigar, publicar e expor 
sobre arquitetura ambiental e política coletiva. O seu trabalho de 
doutoramento, intitulado “The Underground Frontier: Technoscience 
and Collective Politics”, investigou conflitos políticos e territoriais  
no seio da corrida planetária pelos recursos subterrâneos.  
Foi membro do coletivo Forensic Architecture, onde liderou um projeto  
de investigação sobre as violações ambientais e dos direitos humanos 
no Deserto do Atacama. Está atualmente a trabalhar na publicação 
de Ex-Humus; desenvolve investigação sobre “O Triângulo do Lítio”, 
através do Chile, Bolívia e Argentina, e é Co‑I no projeto “Escalas  
de Justiça Climática”, financiado pela Academia Britânica.
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órbita orbita orbita orbitaorbita
O ciclo de programação órbita é pensado 
exclusivamente para o formato online.  
À sua volta gravitam novas obras 
encomendadas e são estabelecidas pontes 
com o programa presencial, com foco nos 
domínios da música, arte e tecnologia.

Órbita is gnration’s online programme that features transdisciplinary 
works between music, art and technology. 



23 abr  
+ 27 mai  
+ 7 jun

música / imagem

21:00
gratuito · m/6

 online 

miguel carvalhais  
+ rosemary lee
23 abr · sáb

ikue mori  
+ nuno aroso  
+ joão miguel  
braga simões
27 mai · sex

jogo cruzado: 
gemma green-hope 
+ surma / 
jim o’rourke  
+ lois patiño
7 jun · ter

#8 miguel carvalhais  
+ rosemary lee

Myth; Magic;Machines é um ensaio visual sobre a produção  
e o consumo de media visuais que usam inteligência artificial.  
Este trabalho aborda suposições e mitologias fundamentais  
da história da Inteligência Artificial que foram incorporadas  
na própria tecnologia e nos seus discursos.

Rosemary Lee é uma artista e investigadora cujo trabalho  
se foca na história dos media visuais. Miguel Carvalhais estuda as 
práticas criativas com sistemas computacionais. A sua prática artística 
inclui música computacional, arte sonora, performance, audiovisuais 
e instalações sonoras. Os dois apresentam um novo trabalho 
comissariado em parceria com a Fundação Bienal de Arte de Cerveira. 

#9 ikue mori + nuno aroso  
+ joão miguel braga simões

Espetáculo gravado ao vivo no gnration, no âmbito do programa  
em rede Caleidoscópio, e que coloca em palco a baterista, 
percussionista e compositora japonesa Ikue Mori e os percussionistas 
contemporâneos portugueses Nuno Aroso e João Miguel Braga Simões. 

#10  jogo cruzado:  
gemma green-hope  
+ surma / jim o’rourke  
+ lois patiño

Canal180, Culturgest e gnration juntaram‑se para criar Jogo Cruzado, 
uma disciplina inventada para chegarmos a um lugar saindo de dois 
locais opostos. Das plataformas da TV Cabo e online serão mostradas 
obras audiovisuais originais feitas em sequência artística. Isto é, 
uma curta‑metragem de um artista visual será entregue a um músico 
para fazer a sua banda sonora e, ao mesmo tempo, uma composição 
musical será dada a um cineasta para que crie o seu filme. Todas as 
imagens e músicas são originais e serão estreadas nestas obras.  
No primeiro volume, um filme de Gemma Green‑Hope será criado  
a partir de uma composição musical de Surma e Jim O’Rourke criará 
uma banda‑sonora para um filme de Lois Patiño.

parceria
canal180, culturgest e gnration



30 abr

música / exposição

sáb 10:00 ‑ 01:00 
vários espaços
gratuito · m/6

sujeito à lotação  
dos espaços

parceiros 
braga media arts, circuito 
– serviço educativo 
braga media arts, inl 
– international iberian 
nanotechnology 
laboratory e caleidoscópio

parceiro media
antena 3

A 30 de abril, sábado, o nono 
aniversário do gnration será 
celebrado com um conjunto  
de atividades gratuitas compostas 
por concertos e exposições de 
artistas internacionais e nacionais.

On April 30th, Saturday, gnration celebrates it's ninth anniversary with 
a free cultural program. 

 gnra tion
open         day



música

16:00 ode: orquestra de dispositivos 
eletrónicos sala multiusos 

17:00 ensemble 
caleidoscópio praça / palco caleidoscópio 

18:00 isa leen blackbox

22:00 erika de casier praça / palco caleidoscópio 

23:00 ko shin moon blackbox

00:00 pluto praça / palco caleidoscópio 

01:00 wav.in: stereoacid + joão lopes
 + mingote café-concerto rum by mavy

exposição
10:00 - 01:00

 surviving the impact of raindrops, 
 por jana winderen galeria inl

 animais sintéticos,  
por tropa macaca galeria gnration 

 dispositivo de transporte,  
por maria d’orey, inês varandas,  
paulo freitas, sara salgueiro  
e sérgio macedo pátio interior



surviving the impact  
of raindrops,  
por jana winderen
Surviving the Impact Of Raindrops é uma 
instalação sonora criada por Jana Winderen  
e resultante da residência artística que levou 
a cabo junto do Water Quality Group, um grupo
de investigação do INL – Laboratório Ibérico 
Internacional de Nanotecnologia dedicado 
a estudar a qualidade de água. Composta  
por oito canais, esta instalação é baseada em 
gravações que a artista sonora fez debaixo 
e acima da superfície da água, de peixes, 
crustáceos, insetos aquáticos e morcegos.

animais sintéticos,  
por tropa macaca
 
A Tropa Macaca, formada em 2005  
e sediada em Lisboa, são André Abel  
e Joana da Conceição. Nesta instalação 
multimédia, dão a conhecer um exercício  
de paleontologia quântica, onde a pintura,  
a música e a imagem em movimento são 
ecos deste lugar que habitamos, entre a 
promessa e a ruína. Um confronto, na forma 
de uma elegia, à procura da reconciliação.

 caleidoscópio 

dispositivo de 
transporte, por maria 
d’orey, inês varandas, 
paulo freitas,  
sara salgueiro  
e sérgio macedo
Criada no âmbito do programa em rede 
Caleidoscópio, esta instalação visual 
e sonora quadripartida e rotativa entre 
Braga, Guimarães, Fafe e Barcelos, 
assenta essencialmente em dois pontos 
fundamentais: a relação entre estas cidades 
e a simbiose entre o espaço corporal e 
urbano que o objeto permite estabelecer  
em cada uma delas. 

ode: orquestra de 
dispositivos eletrónicos
Promovido pelo Circuito – Serviço Educativo 
Braga Media Arts, a ODE é um projeto com 
atividade regular, aberto à comunidade local, 
com a intenção de promover encontros 
informais em torno da produção sonora 
alicerçada na tecnologia. Neste ano, a sua 
direção artística está a cargo do artista e 
músico Pedro Augusto. Por estes dias em 
residência artística, preparam um espetáculo 
especial para a primeira edição da bienal de 
arte e tecnologia Index e mostram um pouco 
desse momento num ensaio aberto.30

  abril



 caleidoscópio 

ensemble 
caleidoscópio
Criado de raiz no contexto do programa 
em rede Caleidoscópio, este ensemble sob 
direção artística do compositor e multi‑
instrumentista Bruno Pernadas, é composto 
por oito músicos provenientes das cidades 
de Braga, Barcelos, Fafe e Guimarães. 
Construído ao longo de várias sessões,  
o projeto tem como principal objetivo 
fomentar a criação musical em comunidade, 
através da exploração de composições 
originais dos vários elementos do grupo. 

isa leen 
Ao abrigo do programa de apoio à criação 
artística do gnration, Rita Sampaio, cantora  
e compositora bracarense conhecida  
pelo seu trabalho a solo IVY e fundadora  
da banda Grandfather’s House, estreia  
em palco um novo projeto, que descreve 
como “a rave que tens saudades de ir e onde 
a própria nunca foi”.

ko shin moon

Ko Shin Moon nasceu em 2017, numa 
encruzilhada entre as cordas tradicionais 
orientais e as máquinas de música eletrónica. 
Depois de passar quatro anos na Índia a 
colecionar instrumentos populares, Axel 
Moon descobriu que o seu velho amigo Niko 
Shin tinha iniciado um estúdio de gravação 
repleto de sintetizadores analógicos. A partir 
deste paraíso privado, Ko Shin Moon cria 
melodias híbridas de outro mundo, onde 
psicadelia encontra a disco espacial.

 caleidoscópio 

erika de casier

Filha de pai cabo‑verdiano e mãe belga,  
a cantora e produtora de 31 anos nascida  
em Portugal e radicada na Dinamarca  
é autora de dois brilhantes discos que  
a colocam como uma das artistas pop e soul 
a não perder de vista. Depois da estreia com 
Essentials, o segundo disco, Sensational, 
editado na mítica 4AD, foi considerado 
como um dos melhores discos de 2021 para 
diversas publicações internacionais, entre 
as quais o jornal The Guardian e as revistas 
digitais Pitchfork, Clash, Dazed e Les Inrocks. 

 caleidoscópio 

pluto  

Após o final dos Ornatos Violeta, em 2002, 
Manel Cruz (voz e guitarra) e Peixe (guitarra) 
formaram os Pluto, banda rock que se 
completaria com Eduardo Silva (baixo) e 
Ruca Lacerda (bateria). Em 2004, lançaram 
Bom Dia, único disco editado pelo quarteto 
até aos dias de hoje. Depois de mais uma 
década longe dos palcos, reuniram‑se este 
ano e apresentam em Braga o segundo 
concerto de um regresso há muito esperado. 

wav.in: stereoacid  
+ joão lopes + mingote 

Coletivo bracarense independente focado 
na criação e promoção de música eletrónica, 
tendo por objetivo dinamizar a criatividade de 
forma espontânea, orgânica e fluída. Nesta 
mostra a convite do gnration, apresentam 
um concerto de Stereoacid, duo composto 
por Luís Marques e Sérgio Alves, e dj sets de 
Mingote e João Lopes. 



12 mai 
– 15 ago

instalação

galeria INL
gratuito · m/6

scale travels

Desenvolvida em contexto de residência artística no INL – Laboratório 
Ibérico Internacional de Nanotecnologia, a instalação Lago Libidinal  
é um sistema de múltiplas escalas que surge como extensão da peça 
de palco com o mesmo nome. A superfície de um lago artificial serve 
como interface espelhado onde um ecossistema viral revela uma rede 
linfática de derivados inorgânicos que se alimentam do fluxo contínuo 
de dados referentes às flutuações da bolsa de valores. O corpo 
aquático é uma matriz habitada por lítio, por mercúrio vermelho e por 
fungos bioluminescentes que se interrelacionam com um mecanismo 
de luz, para revelar contaminações ocultas e transformá‑las em 
vetores de contágio.  

Músico, artista visual, construtor sonoro e cénico, Jonathan 
Saldanha é fundador do colectivo SOOPA e de HHY & The 
Macumbas. A partir das suas investigações elabora ações cénicas 
sincréticas entre as artes plásticas, dança e som, expõe instalações  
e compõe peças para voz, percussão, eletrónica e espaço ressonante. 
Investiga zonas de interceção entre a pré‑linguagem, alteridade, 
ficção científica, o som enquanto vetor de contágio e a tensão entre 
o sintético e a paisagem. É artista associado do Teatro Municipal 
do Porto entre 2020 e 2022, onde apresentou as peças Mercúrio 
Vermelho (2020), Lithium Faust (2021) e 3x Drill (2021). Investiga 
zonas de intercepção entre a pré‑linguagem, alteridade, ficção 
científica, o som enquanto vetor de contágio e a tensão entre  
o sintético e a paisagem. Mostrou o seu trabalho no Unsound,  
Palais de Tokyo, Culturgest e Serralves, entre muitos outros espaços. 
 
Under Scale Travels, a collaborative program about art and 
nanotechnology between gnration and International Iberian 
Nanotechnology Laboratory (INL), Portuguese musician, visual artist, 
sound and set designer Jonathan Uliel Saldanha presents ‘Lago 
Libidinal’ (Libidinal Lake), a multi-scale piece that shows lymphatic 
network of inorganic derivatives that feeds on the continuous and 
constant flow of data referring to stock market fluctuations.

lago libidinal
contingência / palingénese  
/ feedback / capital / superfície 
/ metamorfose biomimética / 
fungo / sinestesia 
por jonathan uliel saldanha

parceria
inl ‑ international iberian 
nanotechnology laboratory
index ‑ bienal de arte  
e tecnologia
braga media arts 

direção artística  
e produção 
gnration
 
supervisão científica 
Laboratório Ibérico 
Internacional  
de Nanotecnologia 

scale travels 
é um programa  
colaborativo sobre arte  
e nanotecnologia

exposição integrante  
do programa index 2022  
– bienal de arte e tecnologia



12 mai 
– 2 jul

instalação

galeria gnration
gratuito · m/6

index

Florian Hecker é um dos mais respeitados artistas da atualidade. 
O artista alemão foca o seu trabalho no som sintético, o processo 
de escuta e a experiência auditiva da audiência. Nesta instalação 
encomendada para a bienal de arte e tecnologia Index, Hecker  
dá a conhecer uma nova peça sonora, gerada por computador  
e apresentada através de uma arquitetura suspensa constituída por 
altifalantes e painéis escultóricos absorventes. Este novo trabalho 
dá continuidade à investigação que Hecker tem vindo a desenvolver 
sobre sistemas de input/output e ressíntese de som, com material 
sónico produzido que utiliza um novo algoritmo de síntese de 
textura, desenvolvido por Axel Roebel e membros da equipa de 
Análise/Síntese do IRCAM ‑ Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique, em Paris. 

A análise científica do som e a quantificação da sensação 
auditiva remonta ao início da psicofísica no final do século XIX e tem 
vindo a desenvolver‑se continuamente desde então. Respondendo 
à História enquanto aborda questões relativas à machine listening, 
à reconstrução semântica de objetos percetuais, e ao não 
representativo, a instalação de Hecker convida a um cenário de escuta 
articulado com escala, resistência e subtilezas sonoras. 

Florian Hecker expõe o seu trabalho nos formatos de 
performance, instalação e publicação. Desde 1996 que se apresenta 
nas mais importantes salas de concertos e festivais de música 
eletrónica. A par, tem desenvolvido pesquisas sónicas igualmente 
no contexto da arte contemporânea. O seu trabalho tem sido 
apresentado regularmente em exposições individuais e coletivas,  
tanto em galerias como em museus e centros de arte.

Commissioned for index 2022, ‘Syn as Tex Scene’ is a new  
sound piece by the acclaimed German artist and Computer composer  
Florian Hecker. 

syn as tex scene
por florian hecker

exposição integrante  
do programa index 2022  
– bienal de arte e tecnologia



14 mai

música

sáb 22:00 
blackbox
7 eur · m/6

index

Nesta performance, Florian Hecker estabelece pontes temáticas 
com Syn as Tex Scene, a peça sonora exposta na galeria 
gnration. Estendendo projetos anteriores que encenam a relação 
impressionista, ou mesmo alucinogénia, entre objetos sonoros, 
encontro auditivo e a nossa autopercepção dentro do espaço, Hecker 
avançará uma linha de investigação recente que se aproxima das 
abordagens da análise auditiva computacional e da síntese  
de materiais sensoriais. 

Florian Hecker nasceu em 1975 em Augsburg, na Alemanha. 
Estudou Linguística Computacional e Psicolinguística na Universidade 
Ludwig Maximilian, em Munique, e Fine Arts na Akademie  
der Bildenden Künste. Atualmente vive e trabalha na Alemanha. 

Hecker expõe o seu trabalho nos formatos de performance, 
instalação e publicação. Desde 1996 que se apresenta nas mais 
importantes salas de concertos e festivais de música eletrónica, 
dando também a conhecer exposições individuais e coletivas em 
galerias, museus e centros de arte. A par, tem desenvolvido pesquisas 
sónicas igualmente no contexto da arte contemporânea. Entre a 
imensa lista de trabalhos que desenvolveu e apresenta, destacam‑se 
Inspection (Maida Vale Project), comissariado pela BBC Radio 3 como 
a primeira emissão binaural ao vivo da BBC; a colaboração com  
o escritor e filósofo iraniano em A Script for Machine Synthesis;  
dada a conhecer no Museu Stedelijk, em Amesterdão, e na Maison  
de la Radio, em Paris; ou Formulation (FLV Project), apresentada como 
parte da exposição inaugural da Fondation Louis Vuitton, em Paris.  
Em 2009, colaborou numa série de performances com o músico  
e compositor britânico Aphex Twin.

Live performance by the acclaimed German artist Florian Hecker, 
featuring thematic aspects related to his sound piece presented in 
gnration's gallery.

florian hecker

performance integrante  
do programa index 2022  
– bienal de arte e tecnologia



21 mai 

música

sáb 22:00 
blackbox
7 eur · m/6

index

Desde 1991 que a artista multimedia britânica Vicki Bennett tem 
trabalhado no campo da colagem audiovisual, sendo reconhecida 
como uma figura influente e pioneira na área do sampling, apropriação 
e corte de imagem. Apresentando‑se como People Like Us, Vicki 
especializou‑se em manipular e retrabalhar através de fontes que 
podem variar entre o mundo experimental e o universo pop da música, 
cinema e rádio. Vicki acredita no acesso livre a arquivos para uso 
criativo. Em 2006, foi a primeira artista a ter acesso, sem qualquer 
restrição, ao gigantesco arquivo da cadeia de informação britânica 
BBC. Enquanto People Like Us deu a conhecer o seu trabalho em 
locais tão prestigiados como o Tate Modern, Barbican, Whitechapel 
Gallery, Pompidou Centre ou a Opera House de Sydney, e realizou 
sessões de rádio para o saudoso radialista John Peel. Na rádio 
WFMU tem em curso o programa sobre arte sonora “DO or DIY”, 
que ultrapassou um milhão de descargas. No seguimento da sua 
filosofia de acesso livre, disponibiliza no site UbuWeb todo o catálogo 
discográfico de People Like Us e, para difundir este posicionamento 
face à arte, dá a conhecer a sua perspetiva através do documentário 
“Nothing Can Turn Into A Void”, também disponível para visualização 
na internet. Em 2018, tornou magnânima a peça audiovisual Gone, 
Gone Beyond, expandindo‑a para dez telas num sistema multicanal. 
The Mirror, a sua mais recente performance audiovisual, que  
é também uma espécie de musical de colagens, estreou no Onassis 
Cultural Centre, em Atenas, e deu origem a um disco com o mesmo 
nome. Em The Mirror recorre a excertos de filmes e peças televisivas, 
que cola em tempo real com música tão variável que poderá  
ir dos Beatles ao pianista e compositor francês Michel Legrand.  
Depois de uma longa digressão mundial, People Like Us traz a Braga 
uma obra única e singular, na sua estreia em território português. 

British multimedia artist Vicki Bennett has been working across the 
field of audiovisual collage, and is recognised as an influential and 
pioneering figure in the still growing area of sampling, appropriation and 
cutting up of found footage and archives. ‘The Mirror’, a musical collage 
movie, is her new live audiovisual performance.

people like us
apresenta the mirror 

exposição integrante  
do programa index 2022  
– bienal de arte e tecnologia



31 mai 

música

ter 22:00 
blackbox
15 eur · m/6

Vamos ser frontais: um concerto de Lightning Bolt é a melhor suadela 
em pé que podemos ter após dois anos a assistir a concertos 
sentados. E mantendo a frontalidade: esta afirmação diz tudo sobre 
este concerto... ou poderá dizer, dada a sua imprevisibilidade e 
concentração de energia num só local. Brian Chippendale, na bateria, 
e Brian Gibon, no baixo, começaram a tocar juntos quando eram 
estudantes numa escola de design, na primeira metade dos anos 
90. Na altura, contaram ainda Hisham Bharoocha, na guitarra e voz, 
que sairia mais tarde e formaria a banda que daria origem a outros 
icónicos: os Black Dice. Nesse período, Chippendale e o seu colega 
de quarto na escola, Matt Brinkman, abriram um armazém, o Fort 
Thunder, que viria a ser a casa para vários artistas avant-garde, mas 
também espaço de experimentação para Lightning Bolt. Passaram‑se 
25 anos desde que os dois amigos com o mesmo nome decidiram 
seguir caminho juntos e o que deixam para trás é um legado histórico 
de um dos duos mais frenéticos e excitantes que ainda, nos dias que 
correm, se pode ver ao vivo. Populares pelos chamados “concertos 
guerrilha”, em que preferem tocar no chão das salas, circundados 
pelo público, que surpreendem muitas vezes ao subirem ao palco 
poucos segundos após o fim dos concertos de primeira parte, é certo 
que a influência dos norte‑americanos na música underground é 
imensa e incontestável, refletindo‑se na origem de diversas bandas 
e propiciando uma oposição à categorização por géneros. Mesmo 
que se assumam como adoradores do noise‑rock japonês, dos 
Boredoms a Ruins, sem esquecer parte da escola punk e free‑jazz 
norte‑americana, Lightning Bolt são sinónimo de liberdade sonora 
e prova disso é este sétimo e último disco, Sonic Citadel, mote para 
esta digressão europeia. Já a outra liberdade, a física, que provocam 
no público, o jornal britânico The Guardian resume numa só frase: 
“Lightning Bolt inverte as leis da física dos concertos”. 

North-American 2-piece drums-and-bass band Lightning Bolt, 
featuring Brian Chippendale (drums and vocals) and Brian Gibson 
(bass), known for their loud and chaotic live shows and unique style, 
present their new album ‘Sonic Citadel’. 

lightning bolt
apresenta sonic citadel



3 jun 

música

sex 22:00 
blackbox
5 eur · m/6

Depois de fundar a sua banda Grandfather’s House, com Rita 
Sampaio (IVY, Isa Leen) e de ter realizado digressões pela Europa 
com diferentes álbuns, Tiago Sampaio, decide começar uma nova 
aventura como St. James Park, explorando, desta vez, a música 
eletrónica. Influenciado por eletrónica experimental, música clássica  
e hip-hop, o músico, produtor e compositor nascido em Braga 
lança em 2020 o seu álbum de estreia, Highlight, que conta com 
a participação de artistas como Lince, Noiserv e IVY. Depois de 
Highlight, Tiago Sampaio teve oportunidade de integrar o álbum Oasis 
Nocturno (Remixed) de TOKiMONSTA e, ainda, lançar remixes para 
bandas como First Breath After Coma e Sensible Soccers. Em junho 
de 2021, como St. James Park lança a NFT Cobras, juntamente  
com Conan Osiris, Holly e Pedro Mkk. Em fevereiro deste ano edita  
o EP Rewind, onde introduz ritmos voltados para a pista de dança, 
numa abordagem mais clubbing. Ao longo dos últimos anos, tem 
também vindo a trabalhar para espetáculos de teatro, dança, moda 
 e cinema, onde se destaca o seu último trabalho com a artista Cláudia 
Guerreiro para o filme “Häxan”.

Agora, St. James Park prepara um novo registo e um novo 
espetáculo, com o apoio do programa à criação artística local 
Trabalho da Casa. A partir de uma residência artística que arrancou 
em março, desenvolvida com convidados, apresentará o resultado 
final num espetáculo em estreia neste concerto. Neste novo trabalho, 
Tiago Sampaio focar‑se‑á em manter as pessoas a dançar, explorando 
samples, drum machines e sintetizadores na sua composição.

Desde o início de 2015 que o Trabalho da Casa tem  
sido um palco privilegiado para artistas locais e uma força motriz 
singular na produção musical da cidade de Braga. Com mais  
de uma dezena de projetos já apoiados, o programa de criação 
artística do gnration desafia músicos e bandas a construírem novas 
obras discográficas e espetáculos, partindo de incubação  
em contexto de residência.

Commissioned by gnration and under the Trabalho da Casa artist-in-
residence program, electronic music producer St. James Park presents 
his new EP.

trabalho da casa

st. james park

apoio media
antena 3

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. 



8 jun

música

qua 22:00 
pátio exterior
gratuito · m/6

caleidoscópio
novos rituais

Cantora, compositora, produtora e multi‑instrumentista, Chakeiya 
Richmond, que se apresenta como keiyaA, é uma das descobertas 
mais interessantes do ano de 2020. A norte‑americana, de 30 
anos, sintetiza jazz, R&B e hip-hop, criando uma nova soul recheada 
com uma voz doce em letras densas. A somar, procura centrar a 
narrativa das suas canções no intelecto da mulher negra num mundo 
capitalista. KeiyaA cresceu no lado sul de Chicago. Desde cedo 
mostrou interesse por música. Primeiro, enquanto cantora no Chicago 
Childen’s Choir. Mais tarde, transitando para o saxofone alto e 
estudando jazz. No saxofone, chegou ainda a colaborar com Noname 
e Vic Mensa, rappers de respeito na cena de Chicago.

Forever, Ya Girl, o disco de estreia editado em março de 
2020 pela Forever Recordings, é uma bomba de frescura na nova 
música soul e R&B. Procurando traçar uma imagem da vida de uma 
mulher negra, o disco foi produzido pela própria e destacado pela 
influente Pitchfork com o selo de “Best New Music”. Integrando uma 
grande parte das listas dos melhores discos de 2020, do britânico 
The Guardian à norte‑americana Rolling Stone, keiyaA ganhou a 
admiração imediata de nomes como Solange, Earl Sweatshirt, Blood 
Orange, Moses Sumney ou Jay‑Z. Em Portugal, o Rimas e Batidas 
apontou‑a como uma das artistas de 2020 a quem o futuro é risonho.

A passagem de keiyaA por Portugal marca a sua estreia em 
solo nacional, um concerto que certamente não deixará ninguém 
indiferente e que será oportunidade única antes de a vermos escalar 
para os palcos maiores dos festivais de verão.

Chicago’s singer-songwriter, producer and multi-instrumentalist KeiyaA 
presents her debut album ‘Forever, Ya Girl’, considered as one of the 
best albums of 2020.

keiyaa
apresenta forever, ya girl

O Caleidoscópio é uma 
programação cultural em 
rede desenvolvida pelas 
cidades de Braga, Barcelos, 
Fafe e Guimarães, e apoiada  
no âmbito do plano Norte  
2020 (Programa 
Operacional Regional  
do Norte) – Programação 
Cultural em Rede.



15 jun

música

qua 22:00 
pátio exterior
gratuito · m/6

caleidoscópio
novos rituais

Ramona Gonzalez começou a fazer música com o apoio de Cole 
M.G.N., na altura seu marido, fundador de Ariel Pink’s Haunted Graffiti 
e que trabalhou com nomes como Snoop Dogg, Beck (com quem 
ganhou já seis Grammy Awards), Thurston Moore, Julia Holter  
e Dâm‑Funk, dois nomes com quem Nite Jewel também viria  
a colaborar. “Suburbia”, tema de Good Evening, o disco de estreia, 
lançado em 2008, saído pela sua própria editora, a Gloriette 
Records, viria a integrar a banda‑sonora do filme de Noah Baumbach 
“Greenberg” e, em pouco tempo, Nite Jewel começava a percorrer 
festivais e salas. Ao mesmo tempo, Ramona, que é também artista 
media, expunha peças sonoras e visuais em inúmeras galerias.  
Quatro anos depois da estreia, a sua carreira daria mais um salto.  
Pela famigerada Secretly Canadian, editaria o segundo álbum,  
One Second of Love e reeditaria o primeiro, presta tributo a Computer 
World dos Kraftwerk e protagoniza diversas digressões europeias  
e norte‑americanas. A relação com a Secretly Canadian terminaria  
e Ramona voltaria a reativar a sua própria editora para o terceiro disco 
da carreira, Liquid Cool (2016). Um ano mais tarde, chega Real High, 
aclamado pela crítica, gravado ao longo de quatro anos com a ajuda 
de Cole M.G.N e com participações de Dâm‑Funk, Droop‑E e Julia 
Holter. Eletrónica sonhadora e nostálgica, entre synthpop da década 
de 80 e toques de R&B no início dos anos 90 que evocavam Janet 
Jackson, de quem Ramona é confessa admiradora. 

Em 2018, a cantora, compositora e produtora, doutorada 
em Musicologia, via‑se desorientada e sem casa após o fim do 
casamento de mais de uma década com Cole M.G.N., o seu também 
parceiro criativo de longa data. Durante quatro anos, recorrendo a 
apenas um sintetizador Moog e um teclado, ergue No Sun, um disco 
pessoal, introspetivo e que transparece uma transformação amorosa 
embrulhada numa eletrónica pop e ambient desprotegida.  
Com colaborações de Julia Holter, Corey Fogel (baterista de Holter), 
ou Corey Lee Granet (The Warlocks), entre outros, No Sun é um disco 
essencial e que aponta a expectativa de Nite Jewel ao vivo para  
um patamar bem alto. 

Los Angeles electronic pop singer-songwriter and producer  
Ramona Gonzalez presents ‘No Sun’, her first album in four years.

nite jewel
apresenta no sun

apoio media 
antena 3

O Caleidoscópio é uma 
programação cultural em 
rede desenvolvida pelas 
cidades de Braga, Barcelos, 
Fafe e Guimarães, e apoiada  
no âmbito do plano Norte  
2020 (Programa 
Operacional Regional  
do Norte) – Programação 
Cultural em Rede.



música

sáb 15:00 ‑ 19:00
blackbox 
pátio exterior
5 eur · m/6

18 jun

Coletivo artístico e plataforma de edição e distribuição de música, 
com foco no lançamento de sonoridades independentes e  
de ideias descomprometidas, a Monster Jinx procurou sempre  
a fusão artística que habita entre a música, o design e a ilustração, 
colocando em diálogo músicos, artista plásticos, street artists, 
defensores de linguagens artística contemporânea e disruptivas 
do cânone, cromáticos na sua essência. Para assinalar e celebrar 
essa relação, apresentam a Monster Jinx Cromática, iniciativa onde 
juntam músicos da editora e artistas que colaboraram com a Monster 
Jinx ao longo dos anos. O resultado é uma box com sete discos de 
vinil que integram 14 EP’s de três músicas e 14 capas desenvolvidas 
pelos artistas/ilustradores. Até Braga, Monster Jinx Cromática traz 
concertos de Don Pie Pie e Stray, e dj sets de Liquid e E.A.R.L. 

Após duas décadas na linha da frente do rap alternativo 
português, Stray revelou, no final de 2021, o surpreendente projeto 
Rafeiro, um disco inspirado pelas canções de trabalho, pelo blues  
e pela cantilena, com tanto de jazz como de folclore transmontano.  
Ao vivo, Stray conta com a performance sonora de Raez, que produziu 
o disco, e ainda com o apoio do teclista Miguel Moura e do trompetista 
Pedro Jerónimo.

Don Pie Pie são Dom Leonardo, Pai Miguel e Pai Pedro, trio 
composto que se uniu pelo amor ao rock (progressivo e não só), 
mas que vai beber a tantos sítios, memórias, influências, culminando 
numa união entre o analógico e o digital, algures entre as raízes e a 
vanguarda. Em 2020, editam The Life of Pie, uma fusão de rock, jazz, 
afrobeat e prog.

Pedro Rafael, uma das mentes por detrás de Don Pie Pie, 
arrancou o seu percurso pela música eletrónica com o projeto Liquid.  
A sonoridade, para além de fundir todas as suas influências do 
passado e do presente, faz jus ao seu nome: fluída, clara, harmoniosa, 
feita de paisagens abstratas, mas não por isso menos belas. 

Produtor, beatmaker e DJ, E.A.R.L, ou Manuel Delgado, é um  
dos mais recentes recrutas da Monster Jinx. Earrrtang Saturn, EP  
de estreia no coletivo roxo, centra‑se no hip-hop mas roda em torno 
dos anéis da eletrónica. 

Monster Jinx is, at the same time, an artist collective and a platform 
for the edition and distribution of independent music. ‘Monster Jinx 
Cromática’ is an event that celebrates their work with shows and dj sets. 

monster jinx 
cromática:  
stray, don pie pie, 
liquid e e.a.r.l.

apoio
repúblicaportuguesa 
| cultura

apoio media 
antena 3



27 + 28 
jun

conferência

vários locais

gnration plus

público-geral 
50 eur

estudantes
25 eur

Embora negligenciado por muitos anos, o som está finalmente a ser 
reconhecido como uma linguagem fundamental. Fonte essencial  
de informações sobre o mundo circundante e ferramenta crucial para 
estimular a imaginação, o som é também uma poderosa linguagem  
de comunicação e expressão artística.

Com esta conferência internacional promovida pelo Audire, 
projeto criado pela Universidade do Minho, procura‑se discutir  
o estatuto científico e cultural do som na sociedade contemporânea, 
tão marcada pelo privilégio da imagem. Pretende‑se também 
colocar em perspetiva alguns tópicos críticos, como a preservação 
da memória sonora e as políticas de arquivo, a educação para uma 
escuta ativa e a promoção de uma ecologia acústica, bem como  
o potencial que o som representa para a criatividade e a inovação  
em termos de comunicação. 

Durante dois dias, o Audire apresentará um programa de 
conferências, exposições e oficinas, com a participação especial 
de artista new media, escritor e teórico norte‑americano Brandon 
LaBelle como um dos oradores convidados. 

Combinando investigação fundamental com investigação 
aplicada e intervenção social, o Audire visa contribuir para o 
desenvolvimento dos estudos de som e, simultaneamente, propor  
a criação de modos inovadores de preservar a memória sonora. 

Audire Conference is a two-day event that will discuss the scientific 
and cultural status of sound in contemporary societies, as well  
as to put into perspective some critical topics, such as the preservation 
of sound memory, the education for active listening and the potential 
sound represents for creativity.

audire conference  
– sound experiences:  
memory, creativity, 
participation

inscrições, programa  
e mais informações  
audire.uminho.pt/
conference2022

apoio 
gnration 
braga media arts



educativo

ser      viço



braga media arts 
Braga é Cidade Criativa da UNESCO no domínio das Media Arts  
e 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 transformaram este título num modo 
de ser, estar e fazer, tão natural como se as Media Arts fizessem  
parte da vida dos bracarenses desde pequeninos, com o arranque  
do Circuito. 

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 and Circuito,  
Braga Media Arts Educational Service, is where new technologies  
are a vehicle to enjoy art and where everyone is welcome.

circuito
serviço educativo 
braga media arts 

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 



2 abr

Nesta oficina vamos olhar para a relação entre o som e as histórias 
que contamos de duas maneiras diferentes. Primeiro, vamos utilizar 
um conto já existente como ponto de partida para a escolha de sons 
que lhe vão dar vida e ilustrar as palavras – por vezes, os sons podem 
mesmo mudar o sentido da história! Depois, vamos virar tudo do 
avesso e partir para a proposta contrária: criar uma pequena história 
a partir de um conjunto de sons, tanto de instrumentos musicais como 
sons inventados por nós. 

música para crianças:  
as histórias do som;  
o som das histórias
 
por worten digitópia casa da música

workshop

sáb 10:00 
sala multiusos
4 eur bilhete adulto 
3 eur bilhete criança

mini circuito

formador 
filipe fernandes  
e ricardo vieira 

duração 
2h

público-alvo 
crianças dos 3 aos 10 anos,  
acompanhadas por um 
adulto 

parceiro
worten digitópia casa  
da música

cir  cuito



link é um projeto de mediação do Circuito – Serviço Educativo  
Braga Media Arts 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.

visita orientadas às exposições do gnration  

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? E que a galeria gnration acolhe trabalhos 
de artistas mundialmente reconhecidos? E sabia que também 
apresenta exposições pensadas de raiz para o local? 

Sob orientação da artista e mediadora Joana Patrão, vamos 
focar‑nos nas peças apresentadas na galeria INL e galeria gnration 
para expandir a nossa visão sobre a arte e os muitos mundos  
que ela contém.

link — visita orientada  
às exposições do gnration

9 abr + 
4 + 18 jun

visita guiada

sessões 
(sáb 10:00,  
11:00, 12:00)
gratuito* 

circuito para todos

mediadora
joana patrão

duração
50 min aprox.

sessões 
para escolas
2 + 3 jun

*mediante inscrição

inscrição e horários 
disponíveis em 
circuito@bragamediaarts.com

caso necessite de tradução 
para língua gestual portuguesa, 
indique‑nos no momento  
da marcação

público-alvo
público geral, famílias  
com crianças pequenas  
são bem‑vindas

formação acreditada pelo  
centro de formação 



7 mai

ação de 
curta duração

sáb 9:30 às 17:00
sala multiusos 
gratuito*  

circuito escolar

formador
óscar rodrigues

participantes
20 

duração 
6h

Esta formação pretende dotar os participantes de recursos 
e estratégias que permitam incluir nas suas atividades letivas 
ferramentas digitais de acesso livre, sobretudo baseadas na web. 
Como tal, não nos ficaremos pela apresentação das ferramentas  
em si, embora venham a ser abordadas aplicações criativas  
e interdisciplinares, abrangendo várias áreas, das ciências às letras, 
passando pelas artes e pela expressão corporal. Será também 
essencial contextualizar as mesmas a nível pedagógico: porquê 
utilizar estas ferramentas? Qual o seu potencial de criação  
de oportunidades de aprendizagem quando comparadas com outras 
mais tradicionais? Como as podemos conjugar com a dinâmica  
da sala de aula e os mecanismos de avaliação que conhecemos? 
Como podem elas contribuir para a diferenciação pedagógica?

Compositor e formador nascido no Porto em 1986, Óscar 
Rodrigues é licenciado em Economia pela Universidade do Porto, 
licenciado e mestre em Composição e Teoria Musical pela ESMAE, 
e mestre em Ensino de Música pela Universidade Católica do Porto. 
Tem trabalhado para orquestra, grupos de câmara, instrumentos 
solo, teatro, dança e filme, enquanto compositor, e liderado projetos 
musicais e workshops para comunidades, com diferentes tipos  
de público. É professor do ensino artístico desde 2009, membro  
do Serviço Educativo Casa da Música desde 2010, e curador  
da Digitópia Casa da Música desde 2018, sendo também o cocriador  
e diretor do projeto 0 + 1 = SOM, em parceria com a Braga Media Arts, 
que chegou até ao momento a cerca de 2500 crianças. É o fundador 
e diretor artístico do Instant Ensemble, grupo de Improvisação  
e Composição em Tempo Real. 

formação de professores:  
ferramentas digitais livres  
para usar em sala de aula
 
por óscar rodrigues

*mediante inscrição em 
circuito@bragamediaarts.com

público-alvo
educadores de infância; 
professores 1.º, 2.º e 3.º ciclos 
do eb, secundário e aec’s

formação acreditada pelo 
centro de formação 



formador
markus heckmann

duração
4h30 min

público-alvo
artistas, músicos, programadores, professores e outros 
profissionais interessados nas artes media

os participantes devem acompanhar‑se do seu computador 
portátil com o software touchdesigner instalado e um rato 
com três botões
 
masterclass em inglês
 
participantes 15

workshop
sáb 10:30 · sala de formações
9 eur  circuito avançado   bma lab 

O TouchDesigner é um software destinado 
à criação e programação de arte visual 
generativa em tempo real. Neste workshop 
vão ser apresentados os elementos 
necessários para a utilização do software 
enquanto ferramenta para instalações 
interativas. Além da reprodução de vídeo  
e efeitos baseados em imagens, será 
abordada generativa 2D/3D e renderização, 
interface com dispositivos externos de 
entrada e saída, bem como a investigação 
de vários protocolos para permitir o controlo  
de uma instalação. 

Markus Heckmann é diretor técnico 
da Derivative, a empresa criadora do 
TouchDesigner. Para além de produzir 
espetáculos e instalações visuais para 
artistas como Carsten Nicolai, Matt & Mark 
Thibideau, France Jobin, Plastikman e Alva 
Noto, desenvolve o programa TouchDesigner 
e promove‑o ativamente em festivais, 
conferências e instituições um pouco por 
todo o mundo. 

touchdesigner para 
instalações interativas 
por markus heckmann

14 mai

Parece impossível, mas é verdade: tudo 
começou quando TUDO estava no mesmo 
sítio. Não sabemos como apareceu, mas 
sabemos que o Universo teve origem num 
espaço muito pequeno. Mais pequeno que 
um grão de areia ou que a ponta do lápis 
mais bem afiado do mundo! Impossível conta 
a história do Universo, bem vista de perto  
(e a vários anos‑luz), desde o Big Bang  
ao aparecimento do Homem. Uma viagem 
entre partículas, estrelas e dinossauros. 

sessão para escolas 
27 mai · sex 15:00 
2.50 eur por aluno

duração
30 min

autoria, direção artística, imagem e manipulação 
catarina sobral
dramaturgia e interpretação  
madalena marques  
música e sonoplasti
kent queener
revisão científica
pedro figueira
adereços
janaína drummond
figurino
catarina fernandes
produção
casa invisível
promotora
birds of a feather

28 mai
espetáculo
sáb 15:00 · blackbox
2.50 eur · m/3  mini circuito 

impossível 



14 + 21 mai 14 + 15 + 21 + 22 mai
workshop
sáb 10:00 · sala de formações
4 eur bilhete adulto / 3 eur bilhete criança
 mini circuito 

visita guiada 
sáb + dom · vários locais
gratuito*  circuito para todos 

O Index é para graúdos, mas com  
o Circuito os miúdos nunca ficam de fora.  
O Circuito vai estar na bienal de arte  
e tecnologia com uma atividade para  
os mais novos, onde partiremos à descoberta 
da relação da arte e da tecnologia.  
Não percas esta oportunidade de descobrir 
um mundo novo para explorar e aprender! 

formadora
marta pombeiro 

duração
2h aprox.  

público-alvo 
crianças dos 6 aos 14 anos, 
acompanhadas por um adulto

link é um projeto de mediação do Circuito 
– Serviço Educativo Braga Media Arts 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.

visita orientadas às exposições do index

Em 2022, o Circuito junta‑se ao Index para 
apresentar um conjunto de visitas orientadas 
dedicadas à componente expositiva  
da bienal. Estas visitas estão pensadas para 
público geral, escolas, mas também preveem 
sessões dedicadas a famílias com crianças 
pequenas, adaptadas tanto em termos  
de percurso como de duração. 

mediadora
joana patrão

público geral / famílias 14 + 15 + 21 + 22 mai
escolas 16 a 20 mai

sessões / duração
público‑geral 11:00 + 15:00 (60 min aprox.)
famílias 10:00 (30min. aprox.)

*gratuito através de inscrição para  
circuito@bragamediaarts.com ou gnration

contacte‑nos através de circuito@bragamediaarts.com  
para conhecer os horários disponíveis.
o local de partida das visitas será comunicado  
no momento da inscrição.
caso necessite de tradução para língua gestual portuguesa, 
indique‑nos no momento da marcação.

o circuito vai ao index
por marta pombeiro

link: visitas  
orientadas ao index 



4 jun 4 jun

formador 
filipe fernandes e ricardo vieira 

duração
2 h

público-alvo 
crianças dos 3 aos 10 anos,  
acompanhadas por um adulto 

parceiro worten digitópia casa da música

duração  
7 h aprox.

participantes
40

público-alvo 
pessoas interessadas em cinema,  
estudantes de audiovisuais, pessoas  
em início de carreira e profissionais  
da área audiovisual e do cinema

workshop
sáb 10:00 · sala multiusos
4 eur bilhete adulto / 3 eur bilhete criança
 mini circuito 

masterclass
sáb 9:30 · blackbox
5 eur · m/3  circuito avançado   bma lab 

Ouvir música é algo que une quase todas 
as pessoas do mundo. Para nós, é mesmo 
impossível imaginar um mundo sem música. 
Mas, apesar da simplicidade desta ação,  
a audição humana é algo de absolutamente 
extraordinário. A forma como o nosso  
ouvido capta e interpreta as vibrações  
das ondas invisíveis que transportam o som  
é fascinante. Nesta oficina, vamos realizar  
um conjunto de experiências e aprender  
mais sobre a forma como ouvimos. Vamos 
utilizar a tecnologia, vários jogos divertidos  
e objetos do dia‑a‑dia que provavelmente 
não associamos a instrumentos musicais.

Neste BMA Lab, a Nu Boyana Portugal 
convida diferentes agentes da produção 
cinematográfica do país a expor os diferentes 
estágios envolvidos em fazer um filme.  
As diferentes experiências de cada speaker 
serão utilizadas para explorar os processos 
que existem desde a pré‑produção  
até à distribuição.

A Nu Boyana Portugal nasceu em Braga, 
em 2018, como um estúdio VFX, e desde então 
cresceu naturalmente para uma produtora 
transversal com trabalhos de publicidade, 
televisão e cinema. Formam o portfólio 
da empresa projetos como The Protégé, 
Jolt, The Hitman’s Wife’s Bodyguard, Hellboy, 
Rambo: Last Blood ou Angel has Fallen.

música para crianças:  
as ondas invisíveis 
 
por worten digitópia casa da música

fazer filmes: como  
passar do papel à tela 
por nu boyana portugal 



tropa macaca 





gabriela barrosfilho da mãe

odete + ece canilı steven feld



margarida mendes godofredo pereira 

ikue mori + nuno aroso + joão miguel braga simõesmiguel carvalhais + rosemary lee



lois patiño

surma

jim o’rourke 

gemma green-hope



bruno pernadas erika de casier

isa leen ko shin moon



mingote

stereoacid

joão lopes

pluto



florian heckerjonathan uliel saldanha

people like us lightning bolt



jana winderen





st. james park

nite jewel stray

keiyaa



liquiddon pie pie

brandon la bellee.a.r.l.



orquestra de dispositivos eletrónicos com Pedro Augusto

markus heckmann

impossível

música para crianças



visita orientada ás exposições do gnration



ficha técnica gnration 

conselho de administração  
Ricardo Rio 
Cláudia Leite  
Maria de Lurdes Rufino
 
diretor artístico 
Luís Fernandes  
 
comunicação 
Ilídio Marques (coordenador) 
Diogo Rodrigues
produção 
Marta Lima
Tiago Lopes 
 
coordenação edifício
Luís Passos 
 
assessoria de programação  
do Circuito – Serviço Educativo  
Braga Media Arts 
Sara Borges 
 
departamento técnico  
João Coutada 
Ricardo Miranda 
 
bilheteira e receção  
Rita Santos (coordenadora)
Maria João Silva
Fábio Barbosa
Inês Oliveira
Ricardo Rosário
 
design gráfico 
www.studiodobra.com 
vídeo
www.nevafilms.com  
fotografia 
www.hugosousa.eu 

créditos fotográficos 
Tropa Macaca Hugo Sousa / Gnration 
Filho Da Mãe Ana Viotti 
Gabriela Barros DR
Godofredo Pereira DR 
Margarida Mendes DR 
Odete + Ece Canil Afonso  

/ Your Dance Insane 
Steven Feld DR 
Miguel Carvalhais + Rosemary Lee DR 
Ikue Mori Adriano Ferreira Borges  

/ Caleidoscópio
Nuno Aroso Adriano Ferreira Borges  

/ Caleidoscópio
João Miguel Braga Simões Adriano 

Ferreira Borges / Caleidoscópio
Lois Patiño DR 
Surma DR 
Gemma Green-Hope DR 
Jim O’rourke DR 
Bruno Pernadas Diana Mendes 
Erika De Casier Dennis Morton 
Ko Shin Moon Julia Grandperret 
Pluto Lino Silva 
Mingote DR 
Stereoacid DR 
Isa Leen DR 
João Lopes DR 
Jana Winderen Hugo Sousa / Gnration
Lightning Bolt Scott Alario 

Jonathan Uliel Saldanha
Florian Hecker Mauricio Guillén
People Like Us DR 
St. James Park Pedro Mkk
Nite Jewel DR 
Keiyaa Neva Wireko
Stray DR
Don Pie Pie DR 
Liquid DR 
E.a.r.l. DR 
Brandon La Belle M. Garsós 
Música Para Crianças Lais Pereira
Markus Heckmann DR 
Impossível DR 
Ode / Pedro Augusto Gonçalo Costa 
Visita Orientada Lais Pereira 

media partner 

apoio

parceiros do programa trimestral 

programa caleidoscópio 

o gnration é parte integrante da

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.

política de cancelamentos, 
reagendamentos, trocas e devoluções
Se por motivos de força maior a data 
do espetáculo for alterada, os bilhetes 
adquiridos serão válidos para a data  
definitiva. Serão restituídas aos 
espectadores que o exigirem,  
as importâncias dos respetivos bilhetes 
sempre que não puder efetuar‑se 
o espetáculo no local, data e hora 
marcados. Em atividades canceladas  
ou reagendadas em período pandémico, 
as devoluções decorrem no prazo  
de 60 dias úteis após comunicação.  

Em atividades canceladas ou 
reagendadas em período normal,  
as devoluções decorrem num prazo  
de 30 dias úteis após comunicação.  
São apenas permitidas trocas de bilhetes 
para eventos de valor igual ou superior

horário geral  
seg a sex: 09:30 ‑18:30
sáb: 10:00 ‑13:00 · 14:00 ‑18:00 
*o horário poderá sofrer alterações 
devido ao período covid ‑19 
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
Consultar em 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 
• Cartão Quadrilátero (50% em 

espetáculos de valor superior a 5 eur)
 
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). 





don pie pie
e.a.r.l.
ece canlı
ensemble 

caleidoscópio
erika de casier
filho da mãe
florian hecker
gabriela barros
gemma green-hope
godofredo pereira
ikue mori
inês varandas
isa leen
jana winderen
jim o’rourke
joão lopes 
joão miguel braga 

simões
jonathan uliel saldanha
keiyaa
ko shin moon
lightning bolt
liquid 
lois patiño
margarida mendes
maria d’orey
miguel carvalhais 
mingote
monster jinx
nite jewel

2022nuno aroso
ode: orquestra 

de dispositivos 
eletrónicos

odete
paulo freitas
people like us
pluto
rosemary lee
sara salgueiro
sérgio macedo
st. james park
stereoacid 
steven feld
stray
surma
tropa macaca


