


ÓRBITA – CICLO ONLINE

14 jan · música  

#5: 10 000 russos
 reconfigurados 
 por jorge pinto ramos

23 fev · música / imagem  

#6: lucy railton  
+ pedro maia  

9 mar · música / imagem  

#7: colectivo  
casa amarela 

15 jan · música

10 000 russos
apresenta superinertia

29 jan · música

krake + adolfo luxúria 
canibal
29 jan a 30 abr · exposição

animais sintéticos
por tropa macaca 

29 jan a 30 abr · instalação ·   scale travels 

surviving the impact 
of raindrops 
por jana winderen

5 fev · música / imagem

homem em catarse 
com convidados 
apresenta sete fontes



SERVIÇO EDUCATIVO 

22 jan · workshop ·  mini circuito 

música para crianças:  
ritmos, batidas e jogos
por worten digitópia casa da música 

12 fev + 5 mar + 26 mar · visita guiada
 circuito para todos 

link – visita orientada 
às exposições 
gnration
5 mar · ação de curta duração
 circuito escolar 

formação de 
professores: arte 
sonora na educação 
ambiental criativa
por cláudia martinho

12 mar · masterclass ·  circuito avançado  
BMA lab

processos de  
criação musical
por lucy railton

19 mar · workshop ·  mini circuito 

música para crianças: 
o som do dia ‑a ‑dia
por worten digitópia casa da música 

26 mar · masterclass ·  circuito avançado  
BMA lab

instrumentos não 
convencionais
por ikue mori

12 fev · dança

guelra: síncrono | 
do registro ao fluxo
por flávio rodrigues

19 fev · música

trabalho da casa: 
travo
apresenta sinking creation

26 fev · música ·  caleidoscópio  
 novos rituais 

tara clerkin trio
4 mar · música

tarta relena
11 mar · música / imagem / residência 
artística ·  caleidoscópio 

lucy railton  
+ pedro maia
apresenta janela do inferno

19 mar · música ·  caleidoscópio  
 novos rituais 

fred frith trio
26 mar · música / residência artística 
 caleidoscópio 

ikue mori  
+ nuno aroso  
+ joão miguel  
braga simões
1 abr · dança / imagem / residência artística

imagem nua
por banquete 



14 jan  
+23 fev 
+18 mar 
2022
música
imagem

online
gratuito

m/6

10 000 russos 

reconfigurados, por 

jorge pinto ramos 

14 jan · sex 21:00  

lucy railton  

+ pedro maia

23 fev · sex 21:00  

colectivo casa 

amarela (cca)

18 mar · qua 21:00

órbita  
– ciclo online
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.

#5 – 10 000 russos reconfigurados,  
por jorge pinto ramos
A partir do material sonoro de Superinertia, o último disco dos portugueses 

10 000 Russos, o músico e compositor bracarense Jorge Ramos elaborará 

uma nova peça sonora. Jorge Ramos estudou Música no Conservatório 

de Música Calouste Gulbenkian de Braga, licenciou ‑se na Escola Superior 

de Música de Lisboa, onde também concluiu o Mestrado em Música – 

Composição, prosseguindo estudos na Royal College of Music, em Londres, 

como aluno de Doutoramento em Música. 

#6 – lucy railton + pedro maia 
A produtora e violoncelista britânica Lucy Railton e o cineasta português 

Pedro Maia apresentam uma peça audiovisual resultante de Janela do 

Inferno, um novo projeto moldado pelas explorações psicogeográficas  

dos Açores. Um trabalho sónico e visual dinâmico, que responde à terra,  

à sua natureza peculiar e às forças sísmicas que regem a vida na ilha.

#7 – colectivo casa amarela (cca) 
Aquaphobia / water shimmer é um ensaio audiovisual sobre a liquidez 

e efemeridade, a estética da espectralidade, especialmente quando 

aplicada à forma como nos relacionamos atualmente. Pós ‑Bauman, pós‑

‑Basinski. Esta peça, realizada por Bruno Pereira e Mafalda Melim, os dois 

responsáveis pelo Colectivo Casa Amarela (CCA), editora e promotora  

com foco na música eletrónica experimental, marca também um regresso 

às origens do coletivo e às motivações principais para a sua fundação, 

como a insularidade e um profundo medo de afogamento (figurado). 

Órbita is gnration’s new online programme that features transdisciplinary 

works between music, art and technology. 



10 000 russos
apresenta superinertia

15 jan 
2022
música

sáb 18:00  

blackbox
7 eur

m/6

Com extensas digressões europeias, os 10 000 Russos, formados 

atualmente por João Pimenta (bateria), Pedro Pestana (guitarra) e Nils 

Meisel (eletrónica), são uma das mais internacionais bandas portuguesas 

da última década. Autores de um caldeirão sonoro que engloba fuzz, noise, 

kraut, pós ‑punk e industrial, fundidos num mantra psicadélico e elíptico,  

o trio é continuamente aclamado por público e imprensa, dentro e fora 

de portas. Os 10 000 Russos estão na vanguarda de uma neo ‑psicadelia, 

conquistaram já o estatuto de culto em vários países e contrastam com  

a grande maiores dos seus pares contemporâneos ao explorar territórios 

sonoros mais escuros e pela tentativa de reinvenção de um discurso 

baseado em guitarras. Trabalham a repetição e afastam ‑se da componente 

mais clássica da estrutura “canção”, criando texturas sonoras melódicas 

com ares de música eletrónica de dança que pisca o olho ao industrial 

distópico dos anos 80. 

Em 2021, lançaram Superinertia, o quinto longa duração da carreira  

que iniciaram em 2013 e o quarto a ser lançado pela seminal editora 

britânica Fuzz Club Records, também casa para nomes de culto como  

The Underground Youth, Dead Rabbits ou The Myrrors. Para trás fica  

uma já belíssima discografia: Kompromat (2019), um disco colaborativo 

que os junta aos holandeses Radar Men From The Moon (2018), Distress 

Distress (2017), apresentado no gnration em noite partilhada com  

os norte ‑americanos Moon Duo, e a estreia homónima em 2015, disco  

que posicionou os 10 000 Russos num lugar só seu dentro do universo  

da música independente.   

Internationally acclaimed Portuguese experimental trio 10 000 Russos 

presents their fifth album 'Superinertia'.  



29 jan 
2022
música

sáb 18:00  

blackbox
7 eur

m/6

Pedro Oliveira começou a sua carreira como baterista em 1995, poucos 

anos antes de integrar Kafka, banda de referência na pop alternativa 

portuguesa que teve o seu auge na viragem para os anos 2000. Integrou 

os Submarine e, mais tarde, Green Machine, banda garage ‑rock com quem 

edita vários discos. Mais tarde, formou os Peixe:Avião, considerada como 

uma das mais emblemáticas bandas do novo rock cantado em português. 

Paralelamente, cria Dear Telephone, com André Simão, Graciela Coelho e 

Ricardo Cibrão, e OZO, com o pianista Paulo Mesquita, e atua ao vivo com 

regularidade nos projetos Old Jerusalem e Osso Vaidoso. Recentemente, 

atua ao vivo com Clã e Rui Reininho. Em 2018, desloca ‑se a Bristol para 

a gravação do disco de estreia de Krake, projeto a solo onde conta com 

a participação de nomes como Jim Barr (Portishead), Jake McMurchie 

(Portishead ‑live/Massive Attack) e Pete Judge (Get the Blessing/Noel 

Gallagher ‑live). 

Em Krake, Pedro Oliveira explora a bateria de modo pouco usual, 

transformando ‑a numa orquestra de música experimental improvisada.  

Um projeto aberto a outras experimentações e colaborações, como a 

que o liga desde 2019 ao incontornável Adolfo Luxúria Canibal, a voz dos 

Mão Morta. Os dois criam, num registo quase cinematográfico, histórias 

soturnas feitas de gente comum, com a voz carregada de Adolfo Luxúria 

Canibal a comandar a narrativa e a bateria de Krake, com sons que  

habitualmente não se ouvem sair dela, a suportar a palavra e a conferir 

à história a paisagem sonora mais credível e que melhor serve a 

interpretação. O encontro entre os dois tomou forma em Agosto de 2019, 

no ZigurFest de Lamego, e desde então têm ‑se apresentado regularmente 

um pouco por todo o país. Em Braga, apresentam um concerto que sucede 

a gravação de um disco que regista a colaboração entre os dois, disco esse 

que conta com o apoio à criação do gnration.

Live collaboration between Krake, an experimental solo project from 

Portuguese drummer Pedro Oliveira, and Adolfo Luxúria Canibal, one  

of the most charismatic voices in the country. 

krake + 
adolfo luxúria 
canibal 



29 jan  
a 30 abr 
2022 
exposição

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 actuado 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



29 jan 
a 30 abr 
2022 
instalação

galeria INL
gratuito

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.

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 escala nano, 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. 

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.

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



5 fev 
2022
música

sáb 18:00 

blackbox
7 euros

m/6

afonso dorido 
piano  
francisco oliveira 
eletrónica e visuais 
graça carvalho 
violino 
helena silva 
violino

antónio posch 
viola 
margarida pinto 
violoncelo

homem em 
catarse com 
convidados 
apresenta sete fontes

A 20 de fevereiro, Homem em Catarse, alter ‑ego de Afonso Dorido, 

subiria ao palco para o primeiro Trabalho da Casa de 2021, mas um 

novo confinamento geral trocaria novamente as voltas a tudo e a todos. 

Neste concerto, o músico radicado em Braga apresentaria o seu mais 

recente trabalho discográfico. Sete Fontes, construído integralmente 

ao piano durante os períodos de pausa causados pela pandemia e 

inspirado em locais de Braga, seria posteriormente pré ‑apresentado, num 

momento efémero, através de uma peça vídeo pelo artista multidisciplinar 

Francisco Oliveira, que assume também a coprodução do álbum do multi‑

‑instrumentista e compositor. Partindo da reflexão, delicada e emotiva, que 

o disco faz sobre o território, Francisco entregara uma dimensão visual 

que propõe uma outra reflexão sobre um território informal, num universo 

reflexivo e onírico, desafiando a perceção dos lugares de Sete Fontes.  

A relação entre Francisco e Afonso prolongar ‑se ‑ia para lá desta peça 

vídeo que substituíra a estreia ao vivo, estendendo ‑se aos palcos futuros, 

com o primeiro a assumir o plano visual e a eletrónica dos concertos  

de Sete Fontes.

Um ano depois dessa apenas planeada estreia no Trabalho da Casa, 

Sete Fontes regressa finalmente à casa que o viu nascer, para se mostrar 

pela primeira vez ao público bracarense. Agora, será duplamente especial. 

Não só pelo tempo de espera, mas também porque Afonso Dorido, ao 

piano, estará acompanhado por Francisco Oliveira e ainda de um quarteto 

de cordas, composto por violinos, viola e violoncelo, que trará uma nova 

dimensão sensitiva à visão particular e muito pessoal de Homem em 

Catarse para o momento que (quase) todos nós vivemos. 

Commissioned by gnration and under the Trabalho da Casa artist ‑in ‑residence 

program, Portuguese multi ‑instrumentalist Homem em Catarse presents his 

new album ‘Sete Fontes’ with multidisciplinary artist Francisco Oliveira and  

a string quartet as guests. 



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.

parceiro 
arte total

guelra:
síncrono |  
do registro  
ao fluxo
por flávio rodrigues

Flávio Rodrigues tem formação em Dança pelo Ginasiano, Balleteatro, 

Dance Works Rotterdam e pelo Núcleo de Experimentação coreográfica. 

Frequentou o curso de Intervenção Pública e Criação de Obras Site‑

‑specific na Universidade Lusófona. Desde 2006 que desenvolve os seus 

projetos, que vão desde performances, filmes, instalações, paisagens 

sonoras a intervenções públicas. O desenho, performance arte, criação/

manipulação de objetos, som, movimento e a escultura são alguns 

dos mediums a que recorre, objetivando induzir o corpo/obra em erro/

camuflagem/estados abstratos e poéticos, como também explorar 

plasticidades de natureza bruta, orgânica e/ou crua, maioritariamente 

provenientes de processos de recolha/respigação.

Para este Guelra, o artista apresenta Síncrono | do registro ao fluxo, 

trabalho que desenvolverá em residência artística ao longo de uma semana. 

Na final da residência, fará uma apresentação pública.

síncrono | do registro ao fluxo
Síncrono | do registro ao fluxo é um projeto de pesquisa que coloca em 

interceção o desenho (registro) e a performatividade (corpo). O desenho 

emerge ancorado em dois essenciais polos de pesquisa: o primeiro induz  

os registros no campo da efemeridade e o segundo estende ‑se  

na utilização de materiais originários de caráter não extractivista. No 

território performativo, procura ‑se a abertura para lugares de pesquisa  

e de experimentação, onde o gesto é veículo e, neste caso, a partir do ato 

de construir os desenhos. 

 

Contemporary dance piece created by the Portuguese choreographer and 

performer Flávio Rodrigues under Guelra, an artist ‑in ‑residence program.

12 fev 
2022
dança

sáb 16:00

sala de formações
3 eur

m/6



19 fev 
2022 
música

sáb 18:00

blackbox
5 eur

m/6

David Ferreira (baixo), Gonçalo Carneiro (guitarra, sintetizadores), Gonçalo 

Ferreira (voz, guitarra, sintetizadores) e Nuno Gonçalves (bateria) formam 

Travo, coletivo bracarense que vagueia pelo rock de cariz instrumental, 

psicadélico e espacial. Formados em 2016, estrearam ‑se nos discos três 

anos mais tarde com Ano Luz, um álbum composto por seis canções que 

serviram de carta de apresentação para várias apresentações em diversas 

salas e festivais do país. 

Do hiato forçado pela pandemia surgiu o tempo e a inspiração 

necessária para a composição. Sinking Creation é o novo trabalho do 

grupo e demarca ‑se do anterior por uma transição na sonoridade. Partindo 

da estética e linguagem artística anterior, elevam ‑nas agora a um novo 

patamar. As paisagens instrumentais fundem ‑se hoje a canções inspiradas 

nos vários movimentos do rock das décadas de 60 e 70, originando um 

mundo imaginário próximo dos clássicos da ficção científica. É este novo 

universo que os Travo vão dar a conhecer, em primeiríssima mão, no 

primeiro Trabalho da Casa de 2022. 

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, psychedelic ‑space ‑rock band Travo presents their 

new album.

O ciclo Trabalho da  
Casa promove a criação  
e a apresentação de  
novos trabalhos por 
artistas locais. 

Trabalho da Casa is 
an artist ‑in ‑residence 
program for local artists 
which seeks to promote 
the development of new 
works.

trabalho da casa

travo
apresenta sinking creation



jorge pinto ramos

10 000 russos

colectivo casa amarela

lucy railton + pedro maia



krake + adolfo luxúria canibal

homem em catarse

jana winderen

trabalho da casa: travo

flávio rodrigues

tropa macaca



26 fev 
2022
música

sáb 18:00 

museu  
nogueira  
da silva
gratuito

m/6 anos

tara clerkin 
trio
A cidade de Bristol, na Inglaterra, tem um lugar bem definido na história da 

música contemporânea. Se olharmos para as últimas três décadas, saltam 

à vista nomes como Portishead, Massive Attack, Fuck Buttons, Get The 

Blessing e, mais recente, Idles. Não será então de estranhar (ou entranhar) 

que Tara Clerkin Trio se inspirem no jazz, trip ‑hop, dub, eletrónica, psicadelia 

e minimalismo que respira nas ruas da sua cidade. Reunidos agora nesta 

formação triangular, Pat Benjamin, Sunny Joe Paradisos e Tara Clerkin 

foram sempre figuras ativas na música de Bristol, mas só com a estreia do 

LP homónimo, editado em 2019 e reeditado em 2020, sairiam da neblina 

que cobre a cidade. A revista Wire entregou ‑lhes um 35.º lugar no top 

dos 100 álbuns do ano de 2020. A Bleep colocou ‑os no top 10 e o staff 

da NPR integrou ‑os nas suas listas individuais. Lentamente, sem grande 

espalhafato, Tara Clerkin Trio vão alcançando seguidores, deliciados pela 

música singular que praticam. Clarinete, vozes, sintetizadores e percussão 

para criar atmosferas onde podemos encontrar miragens de Arthur Russel 

e Steve Reich. O disco de estreia, editado pela Howling Owl Records, 

esgotou nos escaparates das lojas de discos, obrigando a banda a fazer 

sucessivas prensagens. A passagem por festivais como o Le Guess Who?  

e o Rewire (na sua versão online) tornaram ‑nos cobiçados para promotores 

e para outros festivais. Na reta final de 2021, presentearam ‑nos com  

In Spring, um EP de quatro temas editado na World of Echo que os colocam 

novamente debaixo do radar. 

Antes de rumarem a outros palcos, talvez maiores, Tara Clerkin Trio 

estreiam ‑se em Portugal, com uma passagem por Braga que permitirá 

perceber in loco o porquê de tanto burburinho que vão criando lá fora. 

Bristol experimental trip ‑hop group Tara Clerkin Trio presents their  

self ‑titled debut album and ‘In Spring’ EP. 
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. 

caleidoscópio
novos rituais



4 mar  
2022
música

sáb 22:00 

blackbox
7 eur

m/6

tarta relena
Helena Ros e Marta Torrella são Tarta Relena, duo catalão que desafia 

a tradição oral do Mediterrâneo, transpondo ‑a para a atualidade 

contemporânea e fazendo ‑a de forma ímpar. Tradicional e transgressor, 

pode dizer ‑se que o trabalho das Tarta Relena é único. 

Longe de querer criar um selo do tradicional e definir o Mediterrâneo, 

Helena e Marta pretendem fazer o seu próprio repertório, que vai desde a 

música de tradição oral a canções de autor, que de uma forma ou de outra 

estão relacionadas com a área geográfica do Mediterrâneo. Tarta Relena 

cantam a partir da perspetiva de que aquilo a que chamamos de folclore é um 

repertório vivo e comovente. Por conseguinte, esta realidade é moldável e pode 

ser reinterpretada com os instrumentos e sonoridades que temos agora ao 

nosso alcance. Uma ferramenta chave é a eletrónica com a qual re ‑significam 

as melodias sem deixar de lado as suas origens. O estudo e o conhecimento 

do caminho e dos contextos que deram origem a estas músicas abre as portas 

da experimentação para novos significados. No trabalho das Tarta Relena, há 

também o desejo de brincar a esbater o conceito de autoria, reunindo melodias 

tradicionais anónimas e canções recentemente criadas sob o mesmo guarda‑

‑chuva, tratando ‑as da mesma forma e colocando a transmissão oral,  

o elemento central da tradição, no centro.

Ora Pro Nobis, a estreia discográfica, em 2019, projetou ‑as para o mundo 

e para inúmeras e arrebatadoras prestações ao vivo. Mutek, Eurosonic, 

Primavera Sound e, mais recentemente, na última edição do Le Guess 

Who?. Para finalizar 2021, lançaram Pack Pro Nobis, um duplo álbum que 

reúne gravações anteriores e remisturas que alargam ainda mais este 

horizonte. Uma coisa é certa: o que se vai ouvir neste concerto é passado  

e futuro, em dois tempos que se cruzam pelas vozes de Helena e Marta.

Catalan folk duo Tarta Relena, composed by Helena Ros and Marta Torrella, 

is an a’cappella project aimed at exploring the sounds of different vocal 

styles.



11 mar 
2022
música
imagem
residência artística

sáb 18:00 

blackbox
gratuito

m/6

lucy railton 
violoncelo, 

sintetizador modular, 

gravações de campo 

pedro maia 
vídeo manipulado  

ao vivo, luzes

lucy railton  
+ pedro maia
apresenta janela do inferno

Comissariado pelo festival Walk & Talk (Açores), em coprodução com  

o gnration e o TBA (Lisboa), a produtora e violoncelista britânica Lucy 

Railton e o cineasta português Pedro Maia colaboram num novo projeto, 

moldado pelas explorações psicogeográficas dos Açores, na sequência  

de uma residência nas ilhas. Janela do Inferno percorre um trabalho sónico 

e visual dinâmico, respondendo à terra, à sua natureza peculiar e às forças 

sísmicas que regem a vida na ilha. Railton reage a este lugar único com 

performances melódicas e gestuais de violoncelo ao vivo, gravações  

de campo e transformações de sintetizadores modulares, reformulando 

materiais encontrados em espaços altamente texturizados, poéticos e 

em rápida mudança, convidando o ouvinte a entrar em deriva por estados 

físicos e psicológicos. Enquanto a imagem segue a ideia de luz e sombra, 

rotação e magnetismo, e a passagem do tempo, o trabalho visual guia  

o público através da luz, numa viagem que se alterna entre a escuridão 

total e um brilho deslumbrante. Em diálogo, a dupla apresenta uma viagem 

formada por numerosos acontecimentos capturados na ilha, ecoando  

a natureza volátil dos Açores e as suas deslocações temporais.

Violoncelista e compositora radicada em Berlim e Londres, Lucy Railton 

foca o seu trabalho na improvisação, música contemporânea e eletrónica, 

gravações de campo e psicopatologia. A sua música foi editada em casa 

como a Modern Love, Editions Mego  ‑ GRM Portraits, PAN (com Peter 

Zinovieff), Takuroku e SN Variations. 

Pedro Maia trabalha maioritariamente em torno do conceito de  

Analogue Cinema, explorando a potencialidade do próprio meio, expandindo 

a estética e “herança” técnica do trabalho em película de 16mm e 8mm. 

Desde 2004, explora também o conceito de Live Cinema, manipulação  

de imagens em tempo real e a sua relação com o som e música, trabalhando 

desde então com músicos de renome como Vessel, Demdike Stare, 

Shackleton ou Fennesz.

Producer and cellist Lucy Railton and filmmaker Pedro Maia collaborate  

on new work shaped by psychogeographic explorations of Azores, following 

a residency on the Portuguese islands in 2021 succeeded by a live AV show.

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. 

caleidoscópio



19 mar 
2022
música

sáb 22:00 

blackbox
gratuito

m/6

fred frith 

guitarra

 

jason hoopes 

baixo  

jordan glenn 

bateria

O britânico Fred Frith dispensa grandes apresentações para o universo  

da música improvisada. Pioneiro na arte da improvisação livre, a carreira  

do compositor e multi ‑instrumentista remonta ao final da década de 60  

e à Universidade de Cambridge, quando decidiu fundar os seminais Henry 

Cow, banda de rock experimental que se pautava por uma postura contra 

a indústria da música de então. No final dos anos 70, Frith mudou ‑se para 

os Estados Unidos da América e aí começou a erguer colaborações com 

músicos experimentais sediados em Nova Iorque, como o violoncelista Tom 

Cora, a harpista Zeena Parkins, o saxofonista John Zorn e a percussionista 

Ikue Mori. Durante quase duas décadas de trabalho ininterrupto: criou 

grupos como Massacre (com Bill Laswell e Fred Maher), Skeleton Crew 

(com Cora e Parkins) ou o seu sexteto Keep the Dog, escreveu para dança, 

cinema e teatro, tocou baixo em Naked City de John Zorn e violino em 

Lars Hollmer’s Looping Home Orchestra, e ainda participou em álbuns dos 

Residents, Brian Eno, Amy Denio e René Lussier.

É da sua vivência e permanência nos Estados Unidos que surge o trio 

que Fred Frith criou em 2013. Ao lado do guitarrista, encontramos o baixista 

Jason Hoopes e o baterista Jordan Glenn, ambos figuras ativas na cena 

experimental de Oakland e ambos integrantes de Jack O’The Clock. Depois 

de diversas e longas digressões, estreiam ‑se nos discos em 2016 com 

Another Day in Fucking Paradise, lançando dois anos mais tarde, Closer to 

the Ground, ambos aclamados pela crítica internacional. Em 2021, lançam 

Road, um disco gravado ao vivo que conta com a colaboração da saxofonista 

dinamarquesa Lotte Anker e da trompetista portuguesa Susana Santos Silva, 

com quem já tinham colaborado ao vivo num concerto no Brasil. 

Experimental music and free improvising group featuring English multi‑

‑instrumentalist, composer and improvisor Fred Frith, bassist Jason Hoopes 

and drummer Jordan Glenn.

fred frith trio

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. 

caleidoscópio
novos rituais



Ikue Mori é, com todas as provas dadas, um dos nomes mais respeitados 

na música contemporânea. Na década de 70, a artista japonesa mudou ‑se 

para Nova Iorque, onde começou a tocar bateria nos DNA, banda seminal 

no género new wave e que integrava também o guitarrista Arto Lindsay. 

Com o fim dos DNA, tornou ‑se mais ativa na cena experimental da cidade, 

estendeu o seu trabalho às drum machines e ao computador, e dedicou‑

‑se também à criação visual enquanto designer. Ao longo da sua carreira, 

que a levou a percorrer os quatro cantos do mundo, Ikue colaborou com 

uma infindável lista de nomes, de John Zorn a Fred Frith, de Evan Parker 

a Zeena Parkins e de Marc Ribot a Thurston Moore. Podemos até dizer 

que uma parte considerável da sua carreira foi dedicada às colaborações. 

Curiosamente, é nesta dinâmica de partilha artística que chega a Braga, 

para uma colaboração ao vivo com Nuno Aroso e João Miguel Braga 

Simões, dois dos mais ativos percussionistas portugueses que na 

atualidade se dedicam à criação contemporânea. 

Nuno Aroso é professor, investigador e solista de percussão. A sua 

carreira desenvolveu ‑se com foco na investigação com compositores 

e no fomento da literatura para percussão. Tocou em estreia absoluta 

mais de 120 obras e gravou parte deste repertório em inúmeras edições 

discográficas. 

João Miguel Braga Simões é membro do Drumming GP e dos Trash 

Panda Collective, ensemble que fundou em Amesterdão. A sua atividade 

profissional tem ‑se estendido a projetos a solo, de música de câmara e de 

orquestra, focando ‑se na criação, interpretação e disseminação de música 

nova e no trabalho de comissão com diferentes compositores e interpretes. 

Live collaboration between legendary Japanese drummer, electronic 

percussionist, composer and graphic designer Ikue Mori with Portuguese 

contemporary percussionists Nuno Aroso and João Miguel Braga Simões. 

26 mar  
2022
música
residência artística

sáb 18:00 

blackbox
gratuito

m/6

ikue mori  
+ nuno aroso 
+ joão miguel 
braga simões

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. 

caleidoscópio



Imagem Nua é um olhar sobre o corpo humano como matéria 

desantropomorfizada, um despir consecutivo da pele dos corpos, que 

a cada camada se mostram menos escurecidos e mais pigmentados. 

Partindo das imagens dos corpos globulares dos amantes da antiguidade 

grega e das imagens de penumbra de Tanizaki, surgem corpos de 

transformação, conflito, fragmentação e assimilação, identidades mutáveis 

que se atraem e repelem a cada movimento que executam. A Imagem Nua 

dos corpos é a consciência da sua materialidade e essência, um despir 

progressivo numa paisagem de (re)modelação do corpo pelo corpo.

Nesta residência artística, a associação cultural Banquete finaliza uma 

etapa importante do processo de investigação em artes performativas  

que procura a desantropomorfização do corpo humano pela prática  

da composição coreográfica aliada ao uso de matérias que condicionam  

a nossa perceção dos corpos, como a sombra e a cor. Nas experimentações 

propostas testam ‑se os limites do corpo na penumbra (volumetria, forma 

e silhueta), as liminaridades do corpo no espaço e na sombra, bem como 

as materialidades, transformações e significâncias do corpo ‑matéria 

na cor. No final da residência artística, será apresentado um objeto 

performativo síntese deste processo de investigação. 

O Banquete é uma associação cultural sem fins lucrativos que dedica  

a sua atividade à criação e investigação em artes. Desenvolve um trabalho 

individual e colaborativo de investigação na prática das artes performativas, 

onde o encontro de diferentes disciplinas artísticas e de formas de 

conhecimento é prioritário. A sua atividade concentra ‑se na investigação 

pelo pensamento, pela experimentação e pela materialização de três áreas 

artísticas: a dança, a performance e a música.

Developed under artistic residence by Banquete cultural association, 

‘Imagem Nua’ is contemporary dance piece that deals with the 

disanthropomorphization of the human body. 

1 abr 
2022
dança 

sex 19:00 

blackbox
gratuito

m/16

criação banquete 

(júlio cerdeira,  
joana martins  
e rúben borges)

coreografia  
júlio cerdeira  
e joana martins
música 
rúben borges
luz

pedro abreu
interpretação 

júlio cerdeira
agradecimentos 

cláudia marisa, 

samuel guimarães 
e sónia passos
apoios 

garantir cultura, 

ballet contemporâneo 
do norte – bcn 
e gnration

imagem nua
por banquete



tara clerkin trio

tarta relena

fred frith trio

janela do inferno: lucy railton + pedro maia



imagem nua

ikue mori + nuno aroso 
+ joão miguel braga simões





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. 

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 

and Circuito, Braga Media Arts Educational Service, is 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 



22 jan 
2022
workshop

sáb 10:00

sala de formações
4 eur: bilhete adulto 

3 eur: bilhete criança

formador 

filipe fernandes 
e ricardo vieira 

parceiro

worten digitópia 
casa da música

público ‑alvo 

crianças dos 3 aos 10 
anos, acompanhadas 
por um adulto 

duração 

2 horas 

pack 4 sessões: 

15 eur 

(adulto + criança) 

inclui entrada para  

um adulto e uma 

criança nos quatro 

workshops do ciclo 

música para crianças

mini circuito 

O ritmo é, muitas vezes, a parte mais importante da música. E para 

tocarmos no ritmo certo temos de saber contar e sentir o tempo. Nesta 

oficina vamos explorar, de forma lúdica, criativa e colaborativa, uma relação 

muito antiga: aquela entre a música e os números. Vamos compor ritmos  

e batidas, com o apoio da tecnologia: computadores, tablets, sintetizadores 

e outros teclados. Algumas das aplicações a utilizar são gratuitas e de 

acesso livre, pelo que poderão continuar a utilizá ‑las mais tarde, e mostrá‑

‑las à família e amigos.

música para crianças: 
ritmos, batidas e jogos
por worten digitópia casa da música



12 fev + 
5 mar + 
26 mar 
2022
visita guiada

sáb

mediadora
joana patrão

sessões
10:00, 11:00, 12:00

duração
50 min aprox.

gratuito
atráves de inscrição 

para circuito@

bragamediaarts.com 

ou gnration

caso necessite 

de tradução para 

língua gestual 

portuguesa, indique‑

‑nos no momento da 

marcação

circuito para todos

link
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.

visita orientada 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.



5 mar 
2022
ação de longa 
duração

sáb

9:30 às 17:00

sala multiusos 

formadora
cláudia martinho

público ‑alvo
docentes de 

educação pré ‑escolar 

e do 1.º ciclo do 

ensino básico, pais 

e dinamizadores 

culturais

duração 

6 horas 

gratuito
mediante inscrição

nota

formação acreditada 
pelo centro de 
formação 

circuito escolar

formação de 
professores: arte 
sonora na educação 
ambiental criativa
por cláudia martinho

A formação propõe uma série de atividades artísticas e lúdicas que 

integram o som e a escuta como pedagogia de aprendizagem ativa 

e criativa. A partir de explorações sonoras e experiências dinâmicas, 

sensibiliza ‑se a capacidade de escutar e a atenção plena, para estimular  

o processamento de informação, a expressão, a orientação no espaço,  

a relação criativa com o meio envolvente, a empatia e a interação ecológica.

Cláudia Martinho é artista sonora, arquiteta e investigadora. Interessa ‑se 

pela cocriação espacial e sonora como ferramenta e ação transformadora, 

para regenerar as relações entre humanos e ecossistemas. A sua prática 

envolve gravações de som ambiental, instalação acústica, oficinas  

e performances. Doutorada em Arte Sonora (Goldsmiths, University 

of London), atualmente é investigadora com o projeto Audire: guardar 

memórias sonoras (CECS, Universidade do Minho).



processos  
de criação musical
por lucy railton 

A violoncelista, produtora e compositora britânica Lucy Railton é uma 

figura ativa na música contemporânea faz mais de uma década. Editou 

em importantes selos como a Modern Love, Editions Mego ou Takuroku.  

Cruzando a música clássica com a música contemporânea, o seu trabalho 

foca ‑se no potencial sónico do instrumento e como ferramenta de 

experimentação para a produção de música eletrónica e instalações.  

Lucy trabalhou já com nomes como Kali Malone, Pauline Oliveros e Rebecca 

Salvadori. Nesta masterclass, através de uma conversa aberta, a artista 

demonstrará os seus processos de criação, influências e projetos em 

desenvolvimento, partilhando conhecimento e a sua enorme experiência.  

12 mar 
2022 
masterclass

sáb 10:30

sala de formações
5 eur

formadora 

lucy railton

duração 

2 horas 

público ‑alvo 

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

masterclass em inglês 

participantes 

30

circuito avançado

BMA lab



música para crianças:  
o som do dia ‑a ‑dia 
por worten digitópia casa da música

19 mar 
2022
workshop 

sáb 10:00

sala de formações
4 eur bilhete adulto

3 eur bilhete criança

formador 

filipe fernandes 
e ricardo vieira 

parceiro

worten digitópia 
casa da música

público ‑alvo 

crianças dos 3 aos 10 
anos, acompanhadas 
por um adulto 

duração 

2 horas 

pack 4 sessões: 

15 eur 
(adulto + criança)

inclui entrada para um 

adulto e uma criança 

nos quatro workshops 

do ciclo música para 

crianças

mini circuito 

O mundo à nossa volta está repleto de sons. Mesmo que tentemos fazer 

silêncio total vamos perceber que isso não é possível: haverá sempre um 

som a acontecer, por mais baixinho que seja. Nesta oficina propomos 

escutar os sons do nosso dia ‑a ‑dia de uma forma diferente e mais 

criativa. O objetivo é gravá ‑los ou reproduzi ‑los para os utilizarmos numa 

composição criada por todos nós. Para isso teremos a ajuda de aparelhos 

como gravadores e samplers, que permitem manipular e processar o som.



instrumentos não 
convencionais
por ikue mori

A artista japonesa Ikue Morri é um dos nomes mais respeitados na música 

contemporânea. Na década de 70, mudou ‑se para Nova Iorque e começou 

a tocar bateria nos DNA, banda seminal no género new wave e que 

integrava também o guitarrista Arto Lindsay. Ativa desde então na cena 

experimenta nova ‑iorquina, estendeu o seu trabalho às drum machines 

e ao computador, criando também trabalhos visuais. Ikue colaborou já 

com nomes como John Zorn, Fred Frith, Evan Parker e Zeena Parkins, 

percorrendo os quatro cantos do mundo. Nesta masterclass, a artista 

autodidata dará a conhecer a sua prática através dos instrumentos não 

convencionais a que recorre, partilhando o conhecimento e experiência  

que adquiriu ao longo de décadas de trabalho.  

26 mar 
2022 
masterclass 

sáb 10:30 

 

sala de formações
5 eur

formadora 

ikue mori

duração 

90 min 

público ‑alvo 

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

masterclass em inglês 

participantes 

30

circuito avançado

BMA lab



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 
Francisco Quintas 
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 
jorge pinto ramos – dr
10 000 russos – limamil
lucy railton – camille blake
pedro maia – filipa couto
colectivo casa amarela – pedro jafuno
krake + adolfo luxuria canibal 

ana maria dinis / gnration
flávio rodrigues – dr
tropa macaca – nelson gomes
jana winderen – lena winderen
homem em catarse – maria salgado 
travo – dr
tara clerkin trio – dr
tarta relena – duna vallès / clàudia torrents
janela do inferno – filipa couto
fred frith trio – heike liss
imagem nua – ana resende
ikue mori – dr
nuno aroso – dr
joão miguel braga simões

luís braga simões

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). 






