


até 10 abr · instalação

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

até 2 mai · open call / residência artística

laboratórios  
de verão 2021
até 29 mai · exposição ·  scale travels 

gaia 
por salomé lamas

1 abr · música / vídeo ·  trabalho da casa  

homem em catarse  
+ francisco oliveira 
apresenta sete fontes 

17 abr – 30 jun · exposição 

invasor abstracto #3
por osso colectivo 

TERRITÓRIOS PERIFÉRICOS  
E CRIAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

24 abr + 22 mai + 19 jun · ciclo de conversas 

#1 – luís sousa ferreira
#2 – paula mota garcia
#3 – sandra oliveira

23 abr · música

marco franco
apresenta arcos

DE QUE FALAMOS QUANDO  
FALAMOS DE RACISMO #6

29 abr · cinema

posto avançado  
do progresso,  
de hugo vieira da silva
30 abr · conversa

antónio pinto nunes

30 abr · música

chão maior
yaw tembe, norberto lobo, joão almeida, 
leonor arnaut, ricardo martins e yuri antunes
apresenta drawing circles

8 ANOS DE GNRATION 

7+8+9 mai · gnration + online 
cinema / música / performance / 
conversa / documentário
5 anos de trabalho da casa
ermo x jonathan uliel saldanha
gala drop x sara graça
invasor abstracto #3
medusa unit (álvaro rosso, eleonor picas,  
joão almeida, nuno morão, ricardo jacinto, 
violeta azevedo e yaw tembe)
joão pais filipe + pedro melo alves 

x rodrigo areias
scale travels: salomé almas e justin jaeckle
studio dobra
surdina, por tó trips e rodrigo areias
susana santos silva x inês d’orey

22 mai · música

rafael toral: 
space quartet 
29 mai · música

casper clausen
apresenta better way

2 jun · música

joão pais filipe  
+ pedro melo alves
9 – 19 jun · instalação

evoking a 
simulated past
por mariana vilanova



9 jun · música ·  trabalho da casa 

omie wise 
apresenta wind and blue

19 jun · música

kali malone
19 jun – 18 set · exposição ·  scale travels 

heart of sky  
centro do vento  
por nuno da luz

SERVIÇO EDUCATIVO 

10 abr · workshop ·  mini circuito 

imagens que contam 
histórias 
por tânia dinis

17 abr + 24 abr + 8 mai + 15 mai 
visita guiada ·  circuito para todos 

link – visita orientada: 
gaia, de salomé lamas 
por joana patrão

25 abr · espetáculo 
 circuito para todos 

nas entre linhas 
8 mai · workshop 
 mini circuito 

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

14+15 mai · espetáculo 
 circuito para todos / circuito escolar 

amigos imaginários

15 mai · workshop ·  mini circuito 

oficina amigos 
imaginários 
por rita barbosa e rui lima

28+29+30 mai · espetáculo 
 circuito para todos   fora de circuito 

linha de tempo
29 mai · formação ·  circuito escolar 

formação de 
professores: 
compor, improvisar: 
a construção de 
mundos
por joaquim branco 

19 jun · visita guiada ·  circuito para todos 

link – visita orientada: 
heart of sky centro 
do vento, de nuno  
da luz
por joana patrão

26+27 jun ·  circuito avançado 

BMA lab:  
síntese sonora  
(introdução aos 
sintetizadores) 
por pedro augusto



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

até 
10 abr 
2021
instalação

galeria gnration
gratuito

m/6 anos

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

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

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

sobre protocolos sociotécnicos para live coding audiovisual, para 

performance ao vivo colaborativa, e programação JavaScript em ambiente 

peer ‑to ‑peer. A instalação baseia ‑se na web e trabalha as interações entre 

dançarinos algorítmicos que colocam em movimento uma infinidade de 

peças de áudio e de elementos visuais.  

O trabalho apresentado desdobra ‑se também numa versão web, que 

pode ser experienciada em casa através do site www.geometries.xyz/

theStageIsAlive/index.html.

Joana Chicau é designer gráfica, programadora e investigadora, com um 

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

linguagens de programação com a coreografia. A sua investigação baseia‑

‑se na interseção entre corpo e ambientes construídos, desenhados e 

programados, procurando uma abertura de caminhos onde as ciências 

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

em eventos com performances que envolvem programação de código 

colaborativa a partir de vários locais, improvisação algorítmica, debates 

abertos sobre igualdade de género e ativisimo. 

 

Renick Bell é um músico, programador e professor americano baseado em 

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

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

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

que ele próprio desenvolveu.  

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

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

interactions between algorithmic dancers that set into motion a myriad of 

audio pieces and visual elements.



até 
2 mai
2021
open call 
residência artística

laboratórios 
de verão
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 seis 

edições, este programa de apoio à criação artística criado pelo gnration 

apoiou já quase 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 2021 estão já 

abertas.

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, presencial ou online;

 o que oferecemos
• local de trabalho durante um período  

de 2 semanas (2 a 13 de agosto /  
16 a 27 de agosto)

• apoio monetário de 1500 euros por projeto 
(IVA incluído se aplicável);

• 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 portefólio dos autores;
• digitalização do cartão de cidadão;
• documento comprovativo de residência  

no distrito de Braga  
(no caso de o proponente  
não ser natural do distrito de Braga);

• declaração de comprometimento em 
desenvolver o projeto nas instalações  
do gnration, num dos períodos de trabalho 
a concurso.

 
 Estes requisitos devem ser enviados  

para o e ‑mail info@gnration.pt.
 
 prazos
 fecho das candidaturas: 2 de maio 
 anúncio dos vencedores: 16 de maio
 

o programa laboratórios 
de verão é uma ação 
promovida pelo gnration 
com o apoio do município 
de braga.



até 
29 mai
2020
exposição

galeria INL
gratuito

gaia
por salomé lamas

Salomé Lamas é certamente um dos nomes mais importantes na atualidade 

da cultura contemporânea portuguesa. Cineasta e artista visual, estudou 

cinema em Lisboa e Praga, artes visuais em Amsterdão e é doutoranda em 

arte contemporânea em Coimbra. Ao longo da sua carreira tem trabalho em 

documentários e projetos artísticos híbridos, explorando novos caminhos, 

tanto quanto à forma como ao conteúdo. Os projetos em que se concentra 

são uma tentativa de diluir a suposta fronteira entre documentário e ficção, 

desafiando, também, a divisão entre géneros e modos de exibição. Muitos 

dos seus trabalhos têm sido exibidos nos melhores e mais importantes 

contextos artísticos, de festivais de cinema a galerias e museus. A valorização 

do seu trabalho tem também sido reconhecida pela atribuição de bolsas 

pelas mais reputadas instituições internacionais e nacionais, com destaque 

para a Gardner Film Study Center Fellowship – Harvard University, The 

Rockefeller Foundation – Bellagio Center e Fundação Calouste Gulbenkian. 

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

promove o cruzamento entre arte e nanotecnologia, desenvolvido em 

parceria entre o gnration e o INL – Laboratório Ibérico Internacional de 

Nanotecnologia, Salomé Lamas realizou um conjunto de pesquisas junto 

dos investigadores do laboratório de nanotecnologia sediado em Braga. 

Neste novo ano, apresenta Gaia, exposição onde dá a conhecer dois 

trabalhos artísticos fruto de dois projetos: uma obra do seu último projeto 

multidisciplinar, Extraction: The Raft of the Medusa (2019/2020), e a 

primeira produção do projeto multidisciplinar Gaia, que inicia neste novo 

ano e que dá título à exposição. 

Under Scale Travels, a collaborative program about art and nanotechnology 

between gnration and International Iberian Nanotechnology Laboratory 

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

a new exhibit. 
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



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

ao palco para o primeiro Trabalho da Casa de 2021, mas o novo confinamento 

geral trocaria novamente as voltas a tudo e a todos. Neste concerto, o músico 

radicado em Braga apresentaria um novo trabalho discográfico. Sete Fontes, 

construído integralmente ao piano durante os períodos de pausa da pandemia  

e inspirado em locais de Braga, é agora pré ‑apresentado num momento  

efémero através de uma peça vídeo pelo artista multidisciplinar Francisco 

Oliveira, que assume também a produção do novo disco do multi ‑instrumentista 

e compositor. Partindo da reflexão, delicada e emotiva, que o disco faz sobre 

o território, Francisco Oliveira entrega uma dimensão visual que propõe uma 

outra reflexão sobre um território informal, num universo reflexivo e onírico. 

Com base em manipulações videográficas e de técnicas de modelação 3d, 

as formas que se desenham abstraem ‑se do espaço geográfico e desafiam 

a perceção dos lugares de Sete Fontes. Para Francisco, o espaço da imagem 

não tenta representar visualmente ou ilustrar a música de Homem em Catarse, 

mas oferecer ‑lhe um eco aos olhos e aumentar a experiência de escuta.

Afonso Dorido é fundador do coletivo post ‑rock Indignu e tem já um lugar 

seu na atualidade da música portuguesa. Em 2015, estreia ‑se com o EP 

Guarda ‑Rios. Dois anos mais tarde, reúne quilómetros e inspiração para  

a criação de Viagem Interior, disco conceptual que retrata uma visão social 

e demográfica do país e que figura entre os melhores discos portugueses 

desse ano. Em 2019, grava Ao Vivo na Porta 253, no jardim do Museu 

Nogueira da Silva, em Braga. No início do último ano, sem palavras | cem 

palavras, disco instrumental que nasce a partir de um poema de cem 

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

e maturidade musical, Afonso Dorido dá agora a conhecer o seu novo 

desafio, Sete Fontes, um disco resultante do distanciamento causado  

por uma pandemia e que mostra uma visão singular e muito pessoal  

do momento que todos vivemos. 

1 abr
2021
música 
vídeo

qui 22:00

online
gratuito

trabalho da casa

homem  
em catarse 
+ francisco 
oliveira
apresenta sete fontes

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.  



laboratórios de verão 2021

gaia, por salomé lamas

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



trabalho da casas: homem em catarse + francisco oliveira

marco franco 

invasor abstracto #3, por osso colectivo 



chão maior: yaw tambe, norberto lobo, joão almeida, leonor arnaut, ricardo martins e yuri antunes

de que falamos quando falamos de racismo #6  
cinema com posto avançado do progresso 

de que falamos quando falamos de racismo #6 
conversa com antónio pinto nunes



17 abr  
a 30 jun 
2021
exposição

galeria gnration
gratuito

m/6 anos

invasor 
abstracto #3
por osso colectivo

Desdobrando ‑se num programa de instalações, performances e concertos, 

com peças de Matilde Meireles, Nuno Morão, Nuno Torres, Pedro Tropa, 

Ricardo Jacinto e Rita Thomaz, “Invasor Abstracto” é um projeto dedicado 

à circulação de diferentes constelações de membros do coletivo OSSO. 

Nas suas diversas iterações intersectam ‑se os territórios criativos de cada 

autor(a), numa viagem imaginada entre o seu centro criativo (Aldeia de 

São Gregório, nas Caldas da Rainha) e os espaços e comunidades que os 

acolhem. “Invasor Abstracto” é a expressão nómada de um coletivo cujo 

trabalho artístico tem operado sobre a noção de território, nas implicações 

estéticas e políticas que esta pode ter na construção das comunidades 

temporárias que a OSSO promove, mas também naquelas onde se insere.  

É a partir deste contexto que, a convite do gnration, apresentam em Braga 

uma exposição coletiva onde a música, o desenho, a fotografia, o som, 

a escultura e o vídeo operam, através da sua singularidade e das suas 

hibridações, diálogos entre propostas de cada membro do coletivo,  

a aldeia de São Gregório e a cidade de Braga. 

A 8 de maio, no oitavo aniversário do gnration, um conjunto de peças 

da exposição serão atividades pelos autores em diferentes momentos 

performativos. Também neste dia será apresentado um novo formato  

para o concerto MEDUSA. 

‘Invasor Abstracto #3’ is an exhibit from Portuguese artists collective OSSO 

featuring music, draw, photography, sound, sculpture and video pieces with 

an alliance to territory notions. 

the green drones (2019 ‑20),  
por matilde meireles 
Gravações do som 
produzido por caixas  
de telecomunicação 
 
spectrum (2020),  
por nuno torres 
Seis rádios com motores 
de passo controlados por 
microprocessadores 
 
corrente de ar (2020),  
por rita thomaz 
Desenhos em papel feitos  
à mão, suspensos + vídeo  

umbra, penumbra  
e antumbra (2020),  
por ricardo jacinto 
Partituras para o ensemble 
MEDUSA unit  

chuva (2020),  
por pedro tropa  
e ricardo jacinto 
Segmentos de cana 
amplificados, eletrónica  
e estrutura ressonante 
 
maçãs tombadas (2020), 
por pedro tropa 
fotografias



23 abr
2021
música

sex 21:15

blackbox
7 euros

m/6 anos

marco franco 
apresenta arcos

A existir uma lista com bateristas portugueses de relevo, o nome de Marco 

Franco deverá obrigatoriamente dela constar. O número de projetos que 

comanda ou com quem colabora é já extensa se apenas citarmos alguns. 

Mikado Lab, Memória de Peixe, Peste & Sida, Braindead, Tim Tim por Tim 

Tum, Dead Combo, Carlos Bica, Rodrigo Amado, Gonçalo Almeida ou  

o supergrupo Montanhas Azuis, que leva a cabo com Bruno Pernadas  

e Norberto Lobo, um dos seus músicos favoritos. Mas não é sobre o seu 

trabalho na bateria que nos centrarmos aqui e serve este último exemplo, 

Montanhas Azuis, para falar de um outro instrumento que Franco domina 

com brilho: o piano. 

Em 2017, Marco Franco apresentava ‑se no gnration para dar a conhecer 

a sua estreia discográfica ao piano. Estávamos em maio e o músico 

partilhava a noite com as delicadas composições de Bing & Ruth, projeto 

liderado pelo pianista David Moore. 

Na altura, soaria estranho se disséssemos que Marco Franco daria um 

concerto totalmente ao piano e longe das peles. Habituados a vermos a sua 

figura de músico rodeado por um kit de bateria, Marco Franco rompia essa 

imagem com Mudra, disco editado pela Revolve. Autodidata das teclas,  

o músico que é também artista visual dava a conhecer um conjunto de peças 

de uma sensibilidade extrema. Agora, um bom par de anos depois, Franco 

dá continuidade a essa sensibilidade com um novo disco, e na mesma casa 

editorial, a Revolve. Arcos surge de uma vontade que permaneceu em fazer 

um segundo trabalho de originais e de um seguimento na exploração da 

sua abordagem ao piano, mas também de cruzar música nova com música 

recentemente antiga. 

Independentemente das suas vontades e direções, o que é certo é que 

a sensibilidade de Marco Franco ao piano é inabalável. E isso reflete ‑se na 

sua música e em quem a perceciona, pelo que não terá sido ao acaso que 

a sua nota de apresentação o descreve como um músico que “faz música 

para quem ouve com o coração”. 

Marco Franco, Portuguese musician most known for his drummer works  

on indie and jazz music, presents his second solo piano album,‘Arcos’. 



#1 – luís sousa ferreira
diretor do 23 milhas, consultor da braga’27  

e fundador do festival bons sons

Luís Ferreira é diretor do 23 Milhas, projeto que agrega os quatro 

espaços culturais do município de Ílhavo e restantes eventos 

culturais; consultor artístico e de comunicação da candidatura 

Braga’27; docente no curso de programação e Produção 

Cultural, na ESAD das Caldas da Rainha e diretor artístico 

do projeto Aldear, na região do Tâmega e Sousa. Formado 

em Design Industrial, foi comissário cultural, na Comunidade 

Intermunicipal do Médio Tejo, assumiu a coordenação de 

produção e desenvolvimento da experimentadesign e trabalhou 

no Centro De Estudos de Novas Tendências Artísticas (CENTA) 

como produtor cultural. Luís Ferreira foi também fundador 

e diretor artístico do BONS SONS, festival comunitário de 

A criação contemporânea assume um caráter central na programação  

do gnration. Das propostas expositivas ao programa de música, passando  

pela encomenda de novos trabalhos artísticos, o agora e o amanhã são  

o mote da sua atividade. Com o intuito de promover uma reflexão sobre  

o que significa desenvolver programação centrada na contemporaneidade 

fora dos dois grandes polos urbanos do país, o gnration apresenta o ciclo 

de conversas Territórios Periféricos e Criação Contemporânea. Ao longo do 

ano, num conjunto de conversas de carácter informal receberá personalidades 

e estruturas que, atuando noutros pontos geográficos, desenvolvem um 

trabalho que cruza estas duas dimensões. A moderação de cada conversa 

estará a cargo do jornalista Samuel Silva, colaborador no jornal Público.  

‘Contemporary creation and peripheral territories’ is a series of talks about 

contemporary creation and artistic programmes outside Portugal’s biggest cities. 

territórios 
periféricos 
e criação 
contemporânea 

24 abr 
+22 mai 
+19 jun
2021
conversa

#1
24 abr
sáb 16:00
online 
gratuito

#2 + #3
22 mai + 19 jun
sáb 16:00
sala multiusos 
gratuito

parceiro Braga’27



#2 – paula mota garcia
coordenadora da equipa de missão évora 2027  

e ex ‑diretora do teatro viriato

Coordenadora da equipa de missão da candidatura de Évora  

a Capital Europeia da Cultura em 2027, Paula Mota Garcia 

tem feito um percurso profissional, sobretudo, na área da 

programação cultural enquanto estratégia de desenvolvimento de 

territórios e de públicos. A par do desenvolvimento de conceitos 

que relacionam a arte com outras escalas da dimensão humana, 

como a educação ou a economia criativa, tem coordenado vários 

projetos de intervenção artística em comunidades específicas 

e trabalhado com outros programadores, nomeadamente, na 

criação/consolidação de redes de programação, ao nível regional 

e nacional. Releve ‑se ainda o desenvolvimento de parcerias com 

empresas, contribuindo para o aprofundamento do mecenato 

cultural em Portugal. Até março de 2020, foi diretora ‑geral e de 

programação do Teatro Viriato, em Viseu, instituição com quem 

colaborou desde 1999. 

#3 – sandra oliveira
diretora do festival jardins efémeros

Sandra Oliveira cocriou a Dimensão Design onde desenvolveu 

projetos de design de interiores para públicos e privados: 

recuperação do Museu Grão Vasco, Palácio de Gelo e AZ 

Douro Hotel, entre outros. Produziu várias exposições de arte, 

individuais e coletivas, na Galeria Arte G. Codirigiu a Galeria 

AH, produzindo exposições para Julião Sarmento, Pedro 

Cabrita Reis ou R. Chafes. Cocoordena a participação nas 

feiras de arte internacional para a galeria AH ‑ Arte Lisboa '07 

e '08; Contemporary Art Fair, 26.ª e 27.ª Feira Internacional 

de Arte Contemporânea de Madrid. Em 2011 cria a produtora 

Cul‑de‑Sac, Lda. É presidente da Pausa Possível e dedica‑se 

à criação de programas artísticos e culturais com o objetivo 

de promover e divulgar a criação artística contemporânea 

nacional no espaço “Venha a Nós a Boa Morte”. Em 2011,  

cria o Festival Jardins Efémeros, no qual é diretora artística.

música portuguesa, em Cem Soldos  ‑ Tomar, e cofundador do 

colectivo‑mente. Foi ainda Membro do Grupo de Trabalho de 

Aperfeiçoamento do Modelo de Apoio às Artes e, desde 2019,  

é Membro do Conselho Consultivo Portugal Expo 2020 Dubai  

e cronista na Revista Gerador.



29 + 
30 abr 
2021
conversa
cinema 

#6
29 abr
qui 19:00
cinema

blackbox 
3 euros 

m/16 anos 

Posto Avançado  

do Progresso

realizado por 

Hugo Vieira da Silva
com 

Nuno Lopes
Ivo Alexandre  

e David Caracol 
portugal, angola 

2015, 120 min  

cor, m/16

30 abr 
sex 21:30
conversa

online 

gratuito

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

de que falamos
quando falamos  
de racismo – #6
Toda a discriminação constrói ‑se através de uma ideia de diferença, o que 

conduz à questão: diferente de quem? Esta ideia é imposta pelo seu referente,  

o normativo — no caso português, o sujeito branco. A discriminação racial constitui 

uma das mais ignorantes construções sociais da humanidade, com os resultados  

ignóbeis, históricos e contemporâneos, que se conhecem. Este é um ciclo de 

conversas e cinema que partem do trauma do outro diferente, da “antítese” 

inventada sobre o qual este se define, e que o dão a ver, que o explicam, que 

o debatem. O tempo que vivemos torna este ciclo imperativo: está na hora 

de falarmos sobre este preconceito, das suas formas subtis às mais descaradas, 

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

‘What we talk about when we talk about racism” is a series of talks and film 

screenings about racism and racial discrimination.

António Pinto Nunes  

António Pinto Nunes foi  

vice ‑presidente da FECALP – 

Federação Calhim Portuguesa – 

desde 2007 até 2021, e Presidente 

da ACAJUCI – Associação Cristã 

de Apoio à Juventude Cigana – 

desde 2006 até 2021. É também 

pastor na Igreja Ministério Monte 

Santo e foi consultor e mediador 

da comunidade cigana junto da 

Câmara de Lisboa até ao ano 2020. 

Em todos os campos, seja na vida 

pessoal, na vida laboral ou na 

vida pública, foi sempre defensor 

da comunidade cigana junto de 

entidades públicas.

A moderação da conversa estará 

a cargo de João Rosmaninho, 

arquiteto e professor na 

Universidade do Minho.

Posto Avançado 
do Progresso

Posto Avançado de Progresso

No final do século XIX, dois 

colonizadores Portugueses, 

imbuídos de uma vaga intenção 

civilizadora desembarcam numa 

parte remota do Rio Congo para 

coordenar um posto comercial. 

À medida que o tempo passa, 

começam a desmoralizar pela 

sua incapacidade de enriquecer 

à custa do comércio de marfim. 

Sentimentos de desconfiança 

mútua e mal ‑entendidos com 

a população local isolam ‑nos 

no coração da floresta tropical. 

Confrontados um com o outro 

iniciam uma caminhada em direção 

ao abismo.



30 abr
2021
música

sex 21:15

blackbox
7 euros

m/6 anos

chão maior
yaw tambe, norberto lobo, joão almeida, 
leonor arnaut, ricardo martins  
e yuri antunes 
apresenta drawing circles

Há concertos que sabemos de antemão que vão ser especiais. Sabemos 

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

razões, embora todas muito específicas. Interpretações raras de discos, 

aparições únicas de grupos de quem gostamos ou colaborações em palco 

de músicos singulares. É neste último ponto que encaixamos rapidamente 

Chão Maior, identificando de imediato o carácter de unicidade dos músicos 

que compõem a formação, que em boa verdade do caso em concreto é 

uma super formação, composta por currículos sólidos ou entusiasmantes 

na música de improvisação e experimentação portuguesa, com variantes 

no rock, jazz e folk. Quem são eles? O trompetista Yaw Tembe, compositor 

do grupo, que conhecemos de projetos como Sirius, Gume e Zarabatana; 

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

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

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

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

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

também no supergrupo Montanhas Azuis, de Bruno Pernadas, Norberto 

Lobo e Marco Franco; o trompetista João Almeida, jovem prodígio do jazz 

português e integrante da Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal;  

e Yuri Antunes, trombonista que se dedica maioritariamente à música de raiz 

africana, sem descurar o universo do jazz. O que fazem? Dizem os próprios 

que “composições cíclicas que se relacionam com uma espacialidade  

onde melodia, harmonia e ritmo se realizam em forma de deriva, gravitando  

em torno de um tempo elástico, para três sopros, guitarra, voz e bateria”.  

São essas composições cíclicas que estão registadas em Drawing Circles, 

disco de estreia lançado no final de janeiro e que terá em Braga uma das 

suas primeiras apresentações ao vivo.

Portuguese supergroup Chão Maior, featuring some of the most interesting 

musicians in the improv scene nowadays, presents their debut album 

‘Drawing Circles’. 



8 anos de 
gnration

7 + 8 
+ 9 
mai
2021
sex + sáb + dom 

online + gnration



Resultante da Braga 2012 – Capital Europeia da Juventude, o gnration 

estabeleceu ‑se como um espaço de criação, performance e exposição  

no domínio da música contemporânea e da relação entre arte e tecnologia.  

Ao longo da última década tem vindo a sedimentar ‑se como um polo 

cultural de carácter único do norte do país e com atividade de relevo no 

contexto nacional e internacional. Em 2021, o gnration celebra oito anos  

de existência. Apesar de a atualidade impedir a habitual celebração de 

grande escala com o gnration open day, o gnration comemora o seu 

aniversário com um programa híbrido, dividindo ‑se entre o espaço físico  

e o online, que se desenrolará ao longo de três dias. 

No programa online, convidamos artistas com práticas distintas para 

levarem a cabo a direção de arte de um conjunto de quatro performances 

por músicos nacionais, filmadas à porta fechada em diferentes locais do 

edifício do gnration. Também neste programa, daremos a conhecer um 

pouco mais sobre diversos pontos cardeais do gnration: a sua aposta na 

criação artística local no domínio da música, através de um documentário 

sobre a iniciativa Trabalho da Casa; o programa expositivo, perfilado 

nos espaços da galeria INL e galeria gnration, com uma conversa com 

a cineasta e artista visual Salomé Lamas, conduzida por Justin Jaeckle, 

programador do festival internacional de cinema Doclisboa, e um 

documentário que dará a conhecer mais sobre o projeto expositivo Invasor 

Abstracto do coletivo OSSO; por último, focamos um alicerce fundamental 

na comunicação do gnration: a identidade gráfica, criada pelo Studio Dobra 

e que vigora desde 2014, através de uma peça documental que retrata a 

matéria gráfica como transposição visual da personalidade do programa 

artístico.  

 

No programa presencial, o guitarrista Tó Trips apresentará Surdina, filme‑

‑concerto em colaboração com o cineasta Rodrigo Areias. Também 

no palco da blackbox, Medusa Unit, coletivo que junta nomes cimeiros 

da música exploratório nacional, apresentará um concerto que é parte 

integrante do projeto expositivo Invasor Abstracto. No mesmo dia, o mesmo 

coletivo ativará um conjunto de peças que compõem a exposição com  

o mesmo nome. Ainda na componente presencial do programa de 

celebração, músicos da cidade reúnem ‑se numa conversa para uma 

partilha de experiências sobre a participação no programa de apoio  

à criação artística local Trabalho da Casa. 

Ainda no programa presencial, na manhã de sábado, o Circuito – Serviço 

Educativo da Braga Media Arts promove um workshop e uma visita guiada, 

ambas intrinsecamente relacionadas com o programa expositivo do 

gnration. 



SEXTA [gnration e online] 
21:00 · documentário · online

invasor abstrato #3

22:00 

música / cinema · blackbox

surdina
por tó trips e rodrigo areias 

SÁBADO [gnration e online]
10:00 / 11:00 / 12:00 · visita guiada 

link — visita orientada: 
gaia, de salomé lamas 

10:00 / 14:00 · workshop 

sala de formação

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

15:00 > 17:00 · música / performance 

vários locais 

invasor abstrato #3
por osso colectivo

17:00 · conversa  · sala multiusos

sobre o trabalho da casa

18:00 · música  · blackbox 

invasor abstrato #3: medusa unit
por osso colectivo

21:00 · documentário  · online

studio dobra x gnration

22:00 · música · online

 ermo x jonathan uliel saldanha

DOMINGO [online]
15:00 · música  · online 

joão pais filipe + pedro melo alves 
x rodrigo areias

16:00 · conversa · online

scale travels:  
salomé lamas e justin jaeckle

17:00 · música · online

susana santos silva x inês d’orey

18:00 · documentário · online 

5 anos de trabalho da casa 

19:00 · música · online

gala drop x sara graça



 ermo

jonathan uliel saldanha

joão pais filipe + pedro melo alves

rodrigo areias



gala drop

sara graça

inês d’orey susana santos silva



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

Ventre! ou Timespine são alguns dos projetos onde encontramos Tó Trips, 

mas não precisaríamos sequer de os enumerar para falar do trabalho do 

guitarrista português. Na sua metade dos Dead Combo ou a solo, Tó Trips 

tem tido o cunho fácil de teletransportar o ouvinte para os mais áridos 

imaginários cinematográficos, seja o imaginário de uma figura com sede 

num bar sombrio da quente Buenos Aires ou seja essa figura um pistoleiro 

solitário num bar fumarento do também quente Oeste norte ‑americano. 

Em suma, a imagem em movimento e a fotografia é presença metafórica 

constante no som das suas cordas e cabe ao ouvinte escolher o formato 

e a atmosfera com que mais se identifica. Mas ainda assim, constata ‑se 

o óbvio: para Tó Trips parece ser trabalho fácil. E é aqui que a atenção 

de todos começa, na naturalidade com que o faz. Foi com essa esta 

naturalidade que lhe é característica humilde que Tó Trips desenhou os 

primeiros acordes para o seu novo disco, a banda ‑sonora de “Surdina”, 

filme “tragicomédia minhota” do cineasta Rodrigo Areias e que conta com 

argumento de Valter Hugo Mãe. Na primeira montagem que recebeu, fez 

“play”, carregou no “rec” e tocou instintivamente. Mais tarde, aprimorou ‑o 

e acabou por fazer a produção toda praticamente sozinho a partir do seu 

estúdio caseiro. O convite para a composição sonora partiu de Rodrigo 

Areias, que Tó Ttrips conheceu por intermédio de Edgar Pêra, cineasta e 

amigo quem atribuiu parte da existência dos Dead Combo. 

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

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

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

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

rural, a película retrata uma história sobre a delicadeza de se ser velho, 

do que resta ainda para sonhar e para amar quando a idade avança 

significativamente e o corpo se enfraquece.

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

a soundtrack for Rodrigo Areias new film. 

7 mai
sex
2021
cinema 
música

sex 22:00

blackbox
7 euros

m/6 anos

surdina
por tó trips e rodrigo areias



8 mai
2021 invasor 

abstracto #3
por osso colectivo

performance · sáb 15:00

ativação das peças 
presentes na exposição

galeria gnration + pátio interior · gratuito
m/6 anos

Invasor Abstracto é um projeto dedicado  

à circulação de diferentes constelações  

de membros do coletivo OSSO. A música,  

o desenho, a fotografia, o som, a escultura  

e o vídeo operam, através da sua singularidade 

e das suas hibridações, diálogos entre propostas 

de cada membro do coletivo, a aldeia de São 

Gregório e a cidade de Braga. 

É neste contexto que apresenta em Braga, 

a convite do gnration, uma exposição coletiva 

patente na galeria gnration e noutros locais 

do gnration, onde um conjunto de instalações 

serão ativadas por diferentes momentos 

performativos. Estas performances acontecem 

em períodos curtos, seguindo um percurso 

imersivo e deambulatório entre os diferentes 

espaços expositivos. 

As part of ‘Invasor Abstracto #3’ exhibit, a number 

of performances with pieces in exhibition and a 

concert will be presented by arts collective OSSO.

matilde meireles gravações de campo 

 e eletrónica em live streaming 

nuno morão percussão 

nuno torres rádios e eletrónica 

pedro tropa objetos amplificados e eletrónica

ricardo jacinto objetos amplificados e eletrónica

concerto · sáb 18:00

medusa unit  – umbra, 
penumbra e antumbra 

vários locais · blackbox · gratuito · m/6 anos

MEDUSA é um solo de Ricardo Jacinto 

pensado para violoncelo, eletrónica e 

objetos ressonantes. Utiliza um sistema de 

amplificação com microfones distribuídos por 

diferentes pontos do violoncelo e um sistema 

de difusão com vários altifalantes de contacto 

acoplados a objetos ressonantes. Este 

dispositivo permite explorar a fragmentação 

e dispersão sónica dos gestos no corpo 

do instrumento, articulando a auscultação 

microscópica assim produzida com a 

paisagem sonora e a acústica do espaço 

circundante. Neste concerto, é apresentada 

MEDUSA Unit, uma nova versão, em formato 

ensemble, que expande as ideias iniciais do 

projeto. Entre o concerto e a instalação, esta 

nova formação traz um grupo de músicos 

chamados a interpretar peças que se dedicam 

a desenvolver estratégias de interação com o 

espaço de apresentação. 

álvaro rosso contrabaixo 

eleonor picas harpa 

joão almeida trompete 

nuno morão percussão, teclados 

ricardo jacinto violoncelo, direção  

violeta azevedo flauta 

yaw tembe trompete



ermo x jonathan uliel 
saldanha

Oriundos de Braga, o duo de produtores de 

música eletrónica Ermo tem vindo a alargar os 

horizontes da música portuguesa durante a 

última década. Celebrados pela crítica como 

um dos projetos musicais mais refrescantes e 

inovadores em existência, editaram em 2017 Lo ‑fi 

Moda, álbum que lhes valeu uma nomeação para 

um Globo de Ouro da SIC e o título de Melhor 

Disco do Ano para a Blitz. Nos palcos, os Ermo 

fazem de tudo para demarcar a sua vontade 

de serem únicos, mostrando ‑se aversos a uma 

apresentação comum e comodista. Famosos por 

não darem a cara ao público, atuam blindados por 

luzes apontadas ao público, virando o tabuleiro 

sobre si. Desde 2013, a banda já atuou em palcos 

de vários festivais na Europa e Brasil, destacando‑

‑se o Festival Paredes de Coura, Super Bock 

Super Rock, Tremor e Vodafone Mexefest. 

Jonathan Uliel Saldanha é músico e artista visual, 

fundador do coletivo 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. Entre os locais que 

receberam já o seu trabalho, constam referências 

do mapa cultural internacional como o festival 

Unsound (Polónia) ou o Palais de Tokyo (França). 

música ermo 
direção de arte jonathan uliel saldanha

susana santos silva  
x inês d’orey

A viver em Estocolmo, Susana Santos Silva 

é trompetista, improvisadora e compositora. 

Com uma abordagem artística singular que 

surge de um amplo espectro de influências, 

da música clássica e contemporânea ao jazz e 

arte sonora textural, interessa ‑se por estender 

as possibilidades do instrumento, explorando 

novas formas de expressão dentro da música, 

bem como dissolvendo as fronteiras entre 

composição e improvisação. A sua música 

foi descrita como inebriante, intensa, bela, 

opressora, hipnotizante, inovadora, ousada e 

criativa. É membro cofundador da Associação 

Porta ‑Jazz e do seu selo discográfico, Carimbo, 

e integra a European Movement Jazz Orchestra. 

Em 2018 lançou o seu primeiro álbum a solo, All 

the Rivers (Clean Feed Records), gravado ao 

vivo no Panteão Nacional de Lisboa. Colaborou 

já com músicos como Fred Frith, Evan Parker, 

Joëlle Léandre, Mat Maneri, Paul Lovens e 

Hamid Drake, entre muitos outros.  

Inês d’Orey estudou fotografia na London 

College of Printing, 2002. A arquitetura, a polis, 

a fronteira ente espaço público e privado, a 

investigação sobre os lugares e seus contextos 

são alguns dos elementos que constituem 

o seu corpo de trabalho, cujo principal meio 

é a fotografia, ainda que com fusões com 

a instalação e o vídeo. Expõe, publica e faz 

residências artísticas com regularidade em 

Portugal e no estrangeiro. Está presente em 

@online 
performances 
filmadas



diversas coleções privadas e públicas, onde 

se destaca a Fundação EDP, a Oliva Arauna 

Coleción (ES) ou a Galleri Image (DK). Tem sido 

premiada pelo seu trabalho, nomeadamente 

com o prémio Novo Talento Fotografia FNAC 

2007. Na publicação de livros destacam ‑se 

“Mecanismo da troca” (2010) e “porto interior” 

(2011). É representada pela Galeria Presença 

(Porto) e pela Galeria das Salgadeiras (Lisboa).

música: susana santos silva 

direção de arte: inês d’orey

gala drop x sara graça

Os Gala Drop são uma incansável e em constante 

desenvolvimento aventura musical – um caso 

de paixão pela matéria que trabalham – que 

se inspiram em sons e vibrações de diferentes 

lugares e épocas, e tentam pelo poder da 

imaginação transformada em música transmitir‑

‑nos esperança num presente colectivo melhor. 

Qualificados como autores de um ‘rainforest 

futurism’ pelo crítico britânico Matthew ‘Woebot’ 

Ingram, a sua discografia é dividida entre EPs e 

LPs, publicada no seu selo editorial GDR e na 

nova ‑iorquina Golf Chanel Recordings. A banda 

iniciada há mais de uma década em Lisboa é hoje 

composta por Afonso Simões (bateria), Nelson 

Gomes (sintetizadores) e Rui Dâmaso (baixo). 

Sara Graça mantém uma prática fortemente 

interdisciplinar desde terminada a sua 

licenciatura nas Belas Artes da cidade do 

Porto, onde criou e hospedou o espaço 

Vésta. De momento, reside entre Lisboa e 

Londres, a completar um mestrado em Fine 

Art pela Goldsmiths College. Para além de 

apresentar trabalho individual, recentemente no 

Sismógrafo, na Madragoa, na Galeria Municipal 

do Porto, ou na ZDB, Graça desenvolve 

uma prática colaborativa em meios 

predominantemente independentes. Na área da 

música, apareceu como parte das Toda Matéria 

e, atrás do palco ou da câmara, em projectos 

como Maria Reis, Pega Monstro, Jejuno,  

Luar Domatrix, entre outros, recentemente na 

Fundação Calouste Gulbenkian, ou no Teatro 

do Bairro Alto. Muitas vezes influenciada pelo 

contacto que tem com a música, desenvolve 

o seu trabalho plástico navegando ideias de 

fragilidade, disponibilidade e improviso.

música: gala drop 

direção de arte: sara graça 

joão pais filipe +  
pedro melo alves  
x rodrigo areias 

João Pais Filipe e Pedro Melo Alves, dois dos 

mais importantes bateristas e percussionistas da 

atualidade contemporânea, e simultaneamente 

duas das figuras criativas mais ativas da cena 

portuense, formam agora um novo duo de 

percussão que se move abertamente entre 

linguagens do rock, música étnica e música 

experimental. Ao centro dos dois músicos, 

encontrámos um set híbrido de peles, pratos  

e gongos, que são o ponto de partida para uma 

exploração complexa da percussão. O duo fará 

aqui a sua primeira aparição pública. 

Produtor e realizador de cinema, Rodrigo 

Areias é licenciado em Som e Imagem pela 

Escola das Artes da Universidade Católica 

Portuguesa, possui um curso de especialização 

em Realização Cinematográfica da Tisch School 

of Arts da Universidade de Nova Iorque e fez o 

programa de produção Eurodoc e da Bienalle 

College de Veneza. As suas produções têm 

estreado nos maiores festivais de cinema do 

mundo como Cannes, Berlim ou Veneza. Venceu 

um Leão de Ouro para melhor documentário no 

Festival de Veneza e um Leopardo de Ouro no 

Festival de Locarno. 

música: joão pais filipe + pedro melo alves 

direção de arte: rodrigo areias 



studio dobra x gnration

Criada em 2014 pelo Studio Dobra, de João 

Guedes e André Cruz, a identidade gráfica 

do gnration tem ‑se demarcado ao longo 

destes oito anos pela sua coerência estética, 

objetividade de comunicação e singularidade 

gráfica. A par das inúmeras atividades do 

programa, de concertos a exposições, cada 

evento é correspondido por um cartaz que 

ganha culto de obra de arte gráfica por público 

e artistas. Neste documentário, o Studio 

Dobra dá a conhecer como se transpõe 

a personalidade do programa artístico do 

gnration para a matéria gráfica. 

5 anos de trabalho  
da casa

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. 

Para além da apresentação pública que está 

incutida como processo final da residência 

artística, arriscaríamos a dizer que o legado 

que tem vindo a deixar no mapa cultural 

da cidade é de valor artístico incalculável. 

Gonçalo, Ermo, con+ainer, Máquina Del 

Amor, Grandfather’s House, Leviatã, Dead 

Men Talking, Imploding Stars, Bruma, Ângela 

Polícia, Quadra, FERE, The Nancy Resistance 

Wide Band, Homem em Catarse e Omie Wise 

compõem o leque de cinco anos de Trabalho(s) 

da Casa.

invasor abstracto #3
por osso colectivo

Documentário que retrata o processo de 

construção e a exposição Invasor Abstrato #3, 

do coletivo OSSO, presente na galeria gnration 

e em vários locais do gnration.   

documentários



conversa

scale travels:  
salomé lamas  
e justin jaeckle

Partindo da exposição Gaia, desenvolvida  

em contexto de residência artística no âmbito 

do programa Scale Travels e apresentada  

na galeria INL do gnration, a cineasta e artista 

visual portuguesa Salomé Lamas fala sobre 

o seu trabalho numa conversa conduzida 

por Justin Jaeckle, programador do festival 

internacional de cinema Doclisboa.  

sobre o trabalho  
da casa

 

Com foco no Trabalho da Casa, o gnration 

promove uma conversa com Rita Sampaio 

(Grandfather’s House), Márcio Alfama Freitas 

(Dead Men Talking), Bernardo Barbosa (Ermo), 

artistas que integraram o programa de apoio 

à criação artística local. A moderação da 

conversa estará a cargo de Sara Pereira  

(RUM – Rádio Universitária do Minho).



Quando se fala em música exploratória em Portugal é obrigatório falar ‑se  

de Rafael Toral. Com carreira que remonta ao anos 80 e com estreia 

discográfica no início dos anos 90, década em que se notabilizou com 

um conjunto glorioso de trabalhos, no qual se destaca o sublime disco 

Wave Field – trouxe ‑o ao gnration em 2019, celebrando os seus 25 anos 

e a reedição pela editora norte ‑americana Drag City –, Toral é um dos 

poucos músicos portugueses que conquistou a admiração internacional 

no universo da música contemporânea mais abstrata. Entre as dezenas 

e dezenas de trabalhos editados, são ‑lhe conhecidas colaborações de 

respeito – Jim O’Rourke, Chris Corsano, Evan Parker, Phill Niblock, Sonic 

Youth ou Lee Ranaldo, apenas para citar alguns nomes – colaborações 

essas que são reflexo dos desafios contínuos a que propõe o seu trabalho 

e expõe as suas pesquisas. Entre os confrontos exploratórios de diferentes 

matrizes sonoras que o vemos desenvolver, está a procura de uma 

articulação livre nos discursos da eletrónica abstrata com o jazz, utilizando 

para isso recursos como o feedback, prática instrumental com a qual 

construiu o seminal álbum Space (2006).  

É sobre esta simbiose entre a música eletrónica atípica e o jazz que o seu 

Space Quartet se expressa. Partindo de uma formação clássica de jazz, 

composta pelos experientes músicos Hugo Antunes (contrabaixo), Nuno 

Morão (bateria) e Nuno Torres (saxofone alto e instrumento eletrónico),  

a música do Space Quartet, segundo os próprios, desenrola ‑se num “fluxo 

e movimento contínuo de renovação” e em “novos lugares no espírito e na 

matéria, do jazz ‑rock ao ambient”. Em Braga, o quarteto apresenta ‑se no 

momento em que dá ao mundo dois novos discos, Under The Sun, gravado 

ao vivo, e Directions, álbum de estúdio editado pela portuguesa CleanFeed, 

“Standards de outro planeta”, como diz Toral, para assistir com os pés na Terra. 

Rafael Toral Space Quartet is a cross boundaries quartet where abstract 

electronics dialogues with a drums ‑double bass ‑saxophone classic jazz trio 

line ‑up form.

22 mai
2021
música

sáb 18:00

blackbox
5 euros

m/6 anos

rafael toral 
feedback eletrónico  

e acústico, 

amplificador

hugo antunes 

contrabaixo

nuno morão 

bateria e percussão

nuno torres 

saxofone alto 

e instrumento 

eletrónico

rafael toral: 
space quartet



casper 
clausen
apresenta better way

29 mai
2021
música

sáb 22:00

blackbox
7 euros

m/6 anos

Ao longo da última década, os dinamarqueses Efterklang têm sido 
um refresco na música indie de atmosfera pop e influência post ‑rock. 

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

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

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

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

percussionista finlandês Tatu Rönkkö. Líder do grupo, Casper Clausen 

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

casa, mudança que é explicação provável para colaborações com músicos 

portugueses como a que acontece no novo disco de Rodrigo Leão. Foi 

também em Lisboa que originou Better Way, a sua primeira aventura 

discográfica em nome próprio, lançado nas primeiras semanas de 9 de 

janeiro. “Eu queria que o meu tempo nesta cidade ficasse registado e fazer 

um álbum parece ‑me um bom começo”, diz. Mote para a passagem por 

Braga, onde fará também a sua primeira apresentação em palco, o disco foi 

misturado e produzido por Peter Kember, o senhor Sonic Boom / Spectrum 

/ EAR, fundador dos Spacemen 3, que também escolheu Portugal como 

casa e que é cara bem conhecida do público de Braga, onde já esteve 

por inúmeras vezes em concerto e residência artística. “Admiro ‑o muito 

e aprendi muito com ele”, refere Clausen. Por pura coincidência, Clausen 

traçara no gnration o mesmo percurso que o seu ídolo: integrou uma 

residência artística em janeiro deste ano, não para construir um disco como 

o fez Pete Kember, mas para construir o espetáculo que o apresentará. 

Impedido de apresentar o disco em Braga devido ao novo confinamento 

geral, não quis deixar de celebrar o momento e entregou ‑nos uma 

performance filmada à porta fechada, onde dava a conhecer canções do 

trabalho discográfico e ainda um novo tema criado em residência durante 

essa semana. Meio ano mais tarde, regressa para terminar o que deixou  

a meio e dar finalmente início a um novo capítulo na sua carreira. 

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

album, ‘Better Way’.



O entusiasmo de ver em palco um músico que sabemos que é detentor de 

um percurso em ascensão só é sobreposto quando temos essa sensação 

a dobrar. É o que acontecerá na estreia ao vivo deste encontro entre dois 

dos mais fulgurosos bateristas e percussionistas da atualidade portuguesa, 

que para além de terem em comum um posicionamento próprio na música 

improvisada portuguesa são figuras centrais da cena portuense. O encontro 

antecipará um disco de estreia a ser editado ainda este ano. 

Figura incontornável da música de improviso e da experimentação em 

Portugal, João Pais Filipe é baterista, percussionista e construtor de gongos 

e pratos, cuja intensa atividade tem estado intimamente ligada a projetos 

como HHY & The Macumbas ou Paisel, expandindo ‑se geograficamente 

numa rede de colaborações com artistas como Valentina Magaletti (no duo 

CZN), Z’EV, Rafael Toral (integrando o seu Space Quartet, que apresenta 

novo disco no programa deste trimestre) ou o mago da eletrónica Burnt 

Friedman, encontro que em 2020 pisou o palco do gnration. 

Aos 30 anos, Pedro Melo Alves é já um dos mais promissores nomes  

do jazz nacional. Na última edição do ciclo Julho é de Jazz, a convite  

do gnration, encontrava ‑se em palco com o pianista João Paulo Esteves  

da Silva, figura inabalável da música jazz em Portugal. Distinguido com  

o Prémio de Composição Musical Bernardo Sassetti em 2016 e músico  

do ano de 2017 para a revista jazz.pt, o baterista e percussionista estabelece  

a sua atividade entre a música contemporânea e as correntes experimentais 

mais alternativas. Integra e lidera os projetos jazz Omniae Ensemble, The 

Rite of Trio e In Igma, mas também projetos eletroacústicos como o seu solo 

O, o trio Symph e o duo CACO.MEAL, este último resultante do programa  

de apoio à criação artística do gnration, Laboratórios de Verão. 

Em palco, João Pais Filipe e Pedro Melo Alves propõem uma exploração 

complexa da percussão, tanto como uma abstração de timbres e ressonâncias 

como um diálogo rítmico contemporâneo. Ao centro de ambos, um set híbrido 

de peles, pratos e gongos. No público, entusiasmo a dobrar para um ritmo  

a quatro mãos. 

Portuguese drummers and percussionists João Pais Filipe and Pedro Melo 

Alves debut their first live appearance collaboration. 

2 jun
2021
música

qua 22:00

blackbox
7 euros

m/6 anos

joão pais filipe 

percussão

pedro melo alves 
percussão

joão pais filipe 
+ pedro melo 
alves



Os Omie Wise formaram ‑se em 2014 pela vontade de Fábio Pinto (guitarra 

e viola braguesa) e Rui Brito (guitarra), que viria depois a abandonar a 

formação. O mote era simples, embora desafiante: criar uma banda que 

fosse um reflexo moderno do rock progressivo da década de 70. Fábio 

e Rui conseguiriam completar a formação dois anos mais tarde, com 

Eduardo Peixoto (piano, mellotron, hammond e sintetizadores) de Almeida, 

Miguel Santos (voz), João Machado (baixo) e José Martins (bateria), que 

recentemente deu lugar a André Vagaroso. Em 2017 estrearam ‑se nos 

discos com 1808, EP gravado e produzido pelos próprios, obra de culto à 

melancolia e onde cunham a expansão exacerbada da cancão folk à luz 

de texturas e arranjos característicos dos primórdios do progressivo e 

psicadélico. Dois anos mais tarde, em setembro de 2019, editivam To Know 

Thyself, primeiro trabalho de originais que marca o trajeto da banda pelo 

afunilamento das referências sonoras de cada um dos seus elementos. 

Já em dezembro do ano passado, partiram para uma residência artística 

no gnration em busca de um disco sucessor. O resultado é Wind and Blue, 

uma obra que trespassa instrumentos e correntes musicais ao longo de um 

período superior a dois séculos de herança musical, desde os primórdios 

do folclore tradicional português até à música erudita contemporânea, com 

grande parte dos temas a terem a sua génese na viola braguesa . 

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. 

Modern progressive rock band from Braga Omie Wise presents ‘Wind and 

Blue’, a new album commissioned by gnration and under the Trabalho da 

Casa artist ‑in ‑residence program.  

9 jun
2021
música

qua 22:00

blackbox
5 euros

m/6 anos

trabalho da casa

omie wise
apresenta wind and blue

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.



Ao longo da História o ser humano foi procurando formas de melhorar  

as suas capacidades cognitivas, como a memória, apoiando ‑se para isso 

em mecanismos e dispositivos externos, como a escrita ou a fotografia. 

Hoje temos acesso a quase toda a informação do mundo nos nossos 

bolsos, o que nos leva a confiar demasiado na tecnologia para guardar as 

nossas memórias. Aquilo que nos dá acesso a toda essa informação está 

a transformar o modo como formamos, armazenamos e reconstruímos 

memórias. 

Quando nos lembramos de certos momentos, experiências e pessoas, 

geralmente formamos uma representação mental ao combinar memórias 

passadas e simulações do futuro, e esta associação faz com que as nossas 

memórias não sejam fixas nem estáticas.

Esta instalação explora os processos de reconstrução e associação 

de memórias. A projeção disposta no centro da sala, mostra fragmentos 

visuais em constante evolução e transformação, conduzindo o espectador 

por uma viagem sobre a condição dinâmica da memória humana. 

Mariana Vilanova é uma artista que vive e trabalha na cidade do Porto.  

A ideia da tecnologia enquanto extensão do ser humano e como meio de 

criação e destruição constituem o corpo da sua prática artística. Em 2020 

começou a desenvolver trabalho sobre a memória humana e como esta  

se relaciona com as tecnologias do século XXI. Recentemente apresentou  

a obra Hiato no Festival Semibreve e em colaboração com Francisco Oliveira; 

a obra War and the End of Empathy, na Galeria Municipal do Porto, no âmbito 

da exposição coletiva Depois do Estouro; e a performance Máxima Intrínseca, 

com Francisco Antão, no Planetário do Porto, em colaboração com a OLEC.

Portuguese artist Mariana Vilanova presents ‘Evoking a simulated past’, 

an installation that explores processes of memory reconstruction and 

association.

9 – 19 
jun 
2021
instalação

sala de formações
gratuito

m/6 anos

evoking a 
simulated past
por mariana vilanova



A música eletrónica tem sido frutífera em nomes femininos nos últimos 

anos. Caterina Barbieri, Sarah Davachi, Laurel Halo, Kara ‑Lis Coverdale, 

Ellen Arkbro ou Kaitlyn Aurelia Smith só e apenas para citar alguns. Neste 

rol de nomes, e apesar da sua ainda curta carreira, encontramos já o 

nome de Kali Malone. Aos 26 anos e a concluir mestrado em composição 

eletroacústica na The Royal College of Music, Kali Malone é um dos nomes 

em ascensão na música eletrónica e eletroacústica, admirada pela crítica 

especializada e por músicos das mais diversas áreas sonoras. 

Sediada em Estocolmo, para onde foi viver aos 16 anos com o intuito  

de estudar, a jovem compositora norte ‑americana é autora do disco do ano 

de 2019 para a Boomkat. The Sacrificial Code reúne quase duas horas  

de peças minimalistas tocadas num órgão de tubos. O álbum é resultado  

de um conjunto de explorações sonoras que a compositora tem vindo  

a realizar ao longo dos anos, trabalho exploratório esse que compilou  

no disco Organ Dirges 2016 ‑2017, lançado em 2018.

Malone estreou ‑se nas edições em 2016, primeiro com edições em 

cassete na editora da qual é cofundadora, a XKatedral. Um ano mais 

tarde, de novo na sua própria editora, viria a editar aquele que pode ser 

considerado o seu disco de estreia, Velocity of Sleep, composto por três 

peças minimalistas, hipnóticas e densas. Em 2018, edita Cast of Mind, disco 

onde explora a harmonia como força de impacto psicológico, manipulando 

um sintetizador Buchla 200 em combinação com instrumentos acústicos 

para sopros e metais.

Nas performances ao vivo, a norte ‑americana oriunda do Colorado 

apresenta espetáculos ao órgão ou em live eletrónico, utilizando também 

neste formato as composições que fez ao órgão, tipologia esta que será  

o que virá apresentar ao nosso país.

North ‑American electronic musician Kali Malone, author of ‘The Sacrificial 

Code’, considered as the best album of 2019 for Boomkat, presents a live 

electronics concert.

19 jun 
2021
música

sáb 18:00

blackbox
7 euros

m/6 anos

kali malone



rafael toral: space quartet

casper clausen



scale travels: nuno da luz

joão pais filipe + pedro melo alves

trabalho da casa: omie wise



kali malone

evoking a simulated past, por mariana vilanova



Nuno da Luz é artista sonoro e publicador cujo trabalho circunscreve tanto 

o aural como o visual na forma de performances, instalações e material 

impresso; ondulando entre a fabricação de ruído e explorações sónicas de 

lugares, e o fabrico de livros através da editora ATLAS Projectos. Em 2015, 

terminou o Programa de Mestrado de Experimentação em Artes e Política, 

criado pelo filósofo Bruno Latour, e fundou o coletivo COYOTE. Desde 

2014, tem realizado performances ao vivo com Ressonância Assistida, 

onde a ressonância própria de cada espaço e a ambiência envolvente são 

misturadas com instrumentação ao vivo. Projetos mais recentes incluem  

as exposições individuais Transverberation, Poetry as an echological survival,  

o livro de artista environments e o duplo LP Beasts of Gravity, em colaboração 

com Joana Escoval.

Partindo da palavra furacão (que remonta ao Maia ‑Quiché huracán, que 

nomeia a divindade responsável por chuvas, cheias, relâmpagos — também 

chamado Coração do Céu — e ao Taíno huraca’n, que significa “centro do 

vento” e nomeia a divindade da destruição), exposição Heart of sky centro 

do vento propõe traçar possíveis ligações entre os ritmos aleatórios de 

fenómenos naturais e atmosféricos, e os ecos que se fazem sentir ou 

percutem sobre corpos que, com eles, vibram em simpatia. Inspirada pela 

obra musical e científica do baterista norte ‑americano Milford Graves,  

que desde a década de 70 investiga a interação entre percussão, pulsação 

e batidas cardíacas, a exposição propõe ‑se como lugar de conversão e 

tradução de diferentes correntes e redemoinhos de energia, e de atenção 

ao entorno; entre espectros sonoros, lumínicos, corporais e rituais.

Under Scale Travels, a collaborative program about art and nanotechnology 

between gnration and International Iberian Nanotechnology Laboratory 

(INL), Portuguese sound artist and publisher Nuno da Luz presents ‘Heart of 

sky centro do vento’, a new exhibit.

23 abr
2021
exposição

sexta 21:15

blackbox
7 euros

m/6 anos

heart of sky 
centro do 
vento
por nuno da luz

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





circuito
serviço 
educativo
braga 
media arts
braga media arts 

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

espalhadas pelo mundo que colocam a criatividade no centro 

do seu desenvolvimento social, cultural e económico. Em 2019 

chegou o momento de transformar este título num modo de 

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

parte da vida dos bracarenses desde pequeninos.

circuito, o serviço educativo  
da braga media arts

O Circuito é o Serviço Educativo da Braga Media Arts  

e vem fazer múltiplas ligações entre criação, Media Arts 

e comunidade. Aqui as novas tecnologias são motor de 

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

atividades são pensadas para escolas, famílias, crianças, 

professores, seniores, comunidades, profissionais,  

amadores, artistas e quem mais quiser juntar‑se. 

Este é um Circuito aberto a todos.

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

Now the city is preparing to launch Circuito, Braga Media  

Arts Educational Service, where new technologies are  

a vehicle to enjoy art and where everyone is welcome.

circuito  
@ gnration

mini circuito
atividades  

e espetáculos  

para famílias

circuito escolar
atividades para a 

comunidade escolar

circuito avançado
atividades e formação 

para públicos jovem, 

adulto e iniciado

circuito para todos
atividades e 

espetáculos para 

todos os públicos

fora de circuito
projetos especiais 



imagens que contam 
histórias
por tânia dinis

10 abr
2021
workshop

sáb 10:00 

online, através  

da plataforma zoom

2 eur criança  

+ acompanhante  

formadora 
tânia dinis

público ‑alvo 

crianças dos 6 aos 14 

anos, acompanhadas 

por um adulto

nº participantes 

10

duração 

2:30min

mini circuito

De que nos falam as fotografias de família? Será que aquela imagem antiga 

dos avós tem mais do que uma história para contar? Neste workshop 

vamos partir dos arquivos de família dos participantes e de outras imagens, 

para usar a memória como veículo para a imaginação. As imagens vão 

transformar ‑se naquilo que nós quisermos, dando lugar a novos arquivos  

e novas histórias, com a ajuda de diferentes técnicas e materiais como  

a montagem, a colagem, o uso de palavras e de objetos. E guardamos  

um pouco de tempo no final para uma apresentação, onde damos outras 

vidas aos personagens que tão bem conhecemos.



17 abr  
+ 24 abr 
+ 8 mai 
+ 15 mai
2021
visita guiada

sessões 
17 abr 

10:00, 11:00, 12:00

24 abr 

10:00, 11:00, 12:00

08 mai 

10:00, 11:00, 12:00

15 mai 

14:00, 15:00, 16:00  

e 17:00

gratuito
através de inscrição 

para circuito@

bragamediaarts.com

mediadora 
joana patrão

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: gaia
de salomé lamas

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

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

trabalho realizado no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, 

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

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

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

muitos mundos que ela contém.

duração 30 min.

público ‑alvo público ‑geral, famílias com crianças pequenas 

lotação as marcações serão aceites por grupo de coabitantes, num 

máximo de cinco pessoas por grupo. 

Caso necessite de tradução para língua gestual portuguesa, indique ‑nos no 

momento da marcação circuito para todos



Um dia, enquanto Zé lia o jornal como em todas as manhãs, reparou  

que, quase por magia, as palavras se alteravam ou desapareciam.  

O Zé não conseguia ler as notícias até ao fim e ficar a saber o que 

realmente acontecia no mundo! 

A partir desse dia, não descansou até descobrir o que se passava e lutou 

até conseguir ler, de novo, o jornal até ao fim  ‑ sem as palavras cortadas, 

apagadas ou riscadas. 

“Nas Entre Linhas” é um espetáculo que parte de acervos fotográficos  

dos anos da ditadura do Estado Novo em Portugal.

criação tânia dinis, ivo romeu bastos, pedro bastos

texto pedro bastos

interpretação ivo romeu bastos

visuais tânia dinis

música worten digitópia casa da música

fotografias de arquivo museu da imagem | obra de josé delgado   

– 25 de abril 1974, braga

agradecimentos gonçalo delgado, hugo delgado, nana delgado, 

município de braga, museu da imagem

nas entre linhas25 abr
2021
espetáculo

dom 11:00 

(e disponível 

durante 24 horas) 

online 

m/6

circuito para todos

uma coprodução do circuito 
– serviço educativo braga 
media arts e casa da 
música



8 mai
workshop

sáb 10:00 + 14:00

sala de formação
7 eur criança  

+ acompanhante 

3 eur criança  

ou adulto extra

formadora 
marta pombeiro

duração 
2 horas

público ‑alvo 
crianças dos 6 aos 10 

anos, acompanhadas 

por um adulto

mini circuito

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.

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

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

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

e é feito. Para isso lançamos perguntas, desmistificamos a tecnologia e 

juntos criamos novos significados.



amigos imaginários14 + 
15 mai
2021
espetáculo

sex + sáb

escolas 14 mai, 15:00 

famílias 15 mai 16:00

blackbox
5 eur  

<16 anos e cartão 

 

pack espetáculo 
amigos imaginários 
+ oficina amigos 
imaginários  

12 euros 

(inclui lugar para  

1 criança + 1 adulto em 

ambas as atividades) 

preço para escolas 

sob consulta 

em circuito@

bragamediaarts.com 

 

40min + conversa final 

m/12 

circuito para todos

circuito escolar

Amigos Imaginários é um filme ‑performance no qual o público é convidado 

a assistir à projeção de um filme, em fase de montagem, que é sonorizado 

ao vivo num estúdio de foley*. Uma especulação sobre o que poderá  

ser o cinema, tirando partido de um dos artifícios mais utilizados para  

a construção da ilusão da verdade. O filme propõe desiludir o espectador, 

impedindo que este se esqueça da irrealidade e dos truques da magia 

do cinema, ao fazer crer que tudo é verdade. Um realizador diletante e 

três performers não ‑profissionais do foley fazem do filme uma partitura. 

Enquanto o gesto dos performers procura de forma literal e obsessiva os 

ruídos que mexem com as coisas e com os seres do filme, o que vemos é o 

desmantelar da ilusão, pondo a nu os mecanismos da mentira. O realizador 

aproveita ‑se da oportunidade para jogar com as possibilidades, fazendo 

experiências com narrações, que oscilam entre o mundo contado em 

pequenas e lúdicas histórias e o mundo comentado em desabafos de um 

montador inquieto. A natureza das imagens e dos sons é construída a partir 

de uma coleção de anotações, entre o diário e o ficcional, num contraponto 

entre imagem ‑filme e imagem ‑performance. Como num espaço neo‑

‑cubista, a verdade é libertada de um automatismo percetivo, abrindo 

caminho ao acaso e evocando fantasmas – os amigos imaginários.

*Foley (ou Bruitage) é uma técnica de criação de efeitos sonoros 

gravados em estúdio, onde sons de passos, portas a fechar, trovões, etc., 

são reproduzidos por sonoplastas em sincronia com o filme, com o objetivo 

de conferir mais realismo às cenas.

realização e direção artística rita barbosa 

design de som rui lima e sérgio martins, com a participação de jonathan saldanha 

performance rui lima, sérgio martins e daniel pizamiglio 

produção henrique figueiredo técnico de som joão pratas 

direção de cena helena ribeiro desenho de luz mário bessa

técnico de luz teresa antunes cartaz e design gráfico dayana lucas e pedro nora 

direção de fotografia jorge quintela  

1º assistente de imagem miguel ângelo 

2º assistente de imagem bruno medeiros

montagem rita barbosa colorista nuno garcia – spectacular studio 

apoio financeiro câmara municipal do porto/ criatório, spa e agecop 

apoio take it easy, planar, teatro do bolhão, circolando, mala voadora, 

spectacular studio 

residência de coprodução o espaço do tempo



oficina amigos 
imaginários

15 mai
2021
workshop

sáb 10:00
 
blackbox 

formadores 

rita barbosa e rui lima

público ‑alvo 

crianças dos 6 aos 14 

anos, acompanhadas 

por um adulto

duração 

1:30 

pack espetáculo 
amigos imaginários 
+ oficina amigos 
imaginários 

12 euros 

(inclui lugar para 

1 criança + 1 adulto em 

ambas as atividades)

7 eur criança + 

acompanhante  

3 eur por criança 

ou adulto extra

mini circuito

Nesta oficina os participantes são convidados a explorar a sonorização de 

uma cena de um filme. Num ambiente de estúdio de foley*, os participantes 

farão som para um excerto de um filme. Esta oficina é destinada às 

comunidades locais (crianças, alunos de audiovisual, música, público em 

geral, etc.), proporcionando oportunidades de explorações sonoras de um 

filme. *O Foley (ou Bruitage) é uma técnica de criação de efeitos sonoros 

gravados em estúdio, onde sons de passos, portas a fechar, trovões, etc., 

são reproduzidos por sonoplastas em sincronia com o filme, com o objetivo 

de conferir mais realismo às cenas.



linha de tempo28 + 29  
+ 30 mai 
2021
espetáculo

sex + sáb + dom 

14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 e 19:00 

sala de formação
gratuito  

m/12 

duração 
20 min aprox

reservas para 

circuito@

bragamediaarts.com 

lotação 

2 pessoas  

(no caso se coabitantes, 

 a lotação poderá 

aumentar para 

3 pessoas por 

apresentação)

circuito para todos

fora de circuito

O álbum fotográfico é testemunha, depositário de histórias, memórias de 

uma família, e tem características e qualidades físicas como as fotografias. 

No álbum fotográfico quase sempre existe uma organização, uma 

sequência, criando autobiografias e narrativas de uma vida familiar.

Linha de Tempo parte das memórias de um grupo de participantes, 

propõe um voltar ao ritual familiar da visualização das imagens, numa 

reflexão sobre a questão da velhice na vida de cada um e na sociedade, 

num diálogo entre o vazio, a memória e as diversas maneiras de representar 

a realidade.

criação tânia dinis 

interpretação, pesquisa, objetos e imagem tânia dinis 

oficina criativa tânia dinis e xana miranda texto pedro bastos 

espaço cénico catarina barros espaço sonoro jorge quintela 

consultoria artística tales frey 

produção associação cultural  – tenda e saias 

parceiro institucional fundo de fomento cultural



formação de 
professores:  
compor, improvisar:  
a construção de mundos
por joaquim branco 

29 mai
2021
formação

sáb 9:30 – 12:30 
14:00 – 17:00

gratuito 

mais informações 

em circuito@

bragamediaarts.com

circuito escolar 

formador 
joaquim branco

 

público ‑alvo 

professores de 

música, professores 

de educação especial, 

educadores de 

infância, animadores 

culturais, artistas em 

contexto comunitário 

e outros interessados 

nº participantes 14 

duração 6h 

parceiro 
município de braga

notas 
os participantes devem 
trazer um instrumento, que 
pode ser a voz 

Formação acreditada pelo 
centro de formação sá de 
miranda

Não é preciso saber muito para fazer muito. O que é preciso é vontade  

e um impulso. 

A composição e a improvisação sempre foram processos naturais, muito 

antes de estarem associados a alguma linguagem musical específica.  

Nesta formação vamos abordá ‑los como estratégias de excelência para  

a aprendizagem da música, simplesmente porque sim, porque é bom.

Joaquim Branco é professor, músico, partilha experiências pedagógicas 

e musicais desde há muito com pessoas de todas as idades, desde a mais 

tenra infância até à idade mais experiente. 

Com base nas premissas da música improvisada tem criado e participado 

em inúmeros eventos, entre os formatos de aula, performance e workshop. 

É atualmente professor de Formação Auditiva na Universidade de Aveiro,  

de Formação Musical e Auditiva na Escola Profissional de Música de 

Espinho e responsável pela área da Formação Auditiva no Coro Infantil  

da Casa da Música. Tem colaborado regularmente com a Companhia  

de Música Teatral em projetos de Música na Infância e integrou o Serviço 

Educativo da Casa da Música, “factor E”. É criador de software didático  

no âmbito da Formação Musical, na plataforma Max/MSP/Jitter. 



19 jun
2021
visita guiada

sáb 10:00, 11:00, 
12:00, 14:00, 15:00, 
16:00 e 17:00

gratuito 

através de inscrição 

para circuito@

bragamediaarts.com

mediadora 
joana patrão

duração 30 min.

público ‑alvo 
público ‑geral, 

famílias com crianças 

pequenas 

lotação 
as marcações serão 

aceites por grupo 

de coabitantes, num 

máximo de cinco 

pessoa por grupo

caso necessite 

de tradução para 

língua gestual 

portuguesa, indique‑

‑nos no momento da 

marcação circuito 

para todos

link
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:  
heart of sky  
centro do vento
por nuno da luz

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

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

realizado no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, sediado 

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

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

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

muitos mundos que ela contém.



BMA lab: síntese  
sonora (introdução  
aos sintetizadores) 
por pedro augusto 

26 +
27 jun
2021
workshop

sáb‑dom

10:30 – 13:00 
14:30 – 18:00

sala de formação
15 eur 

circuito avançado 

formador 
pedro augusto 

público ‑alvo 

músicos, 

artistas digitais, 

programadores, 

professores e 

outros profissionais 

ou estudantes 

interessados na 

música eletrónica  

e nas artes media 

lotação 
10 participantes  

duração 
12 horas 

Formação de introdução, história e usos do sintetizador, em particular  

da sua arquitetura e modelos. Um olhar às soluções analógicas, digitais  

e virtuais disponíveis em síntese musical, bem como dos seus fundamentos 

comuns e das suas características distintas. O formando poderá trazer  

o seu sintetizador pessoal, mas serão também abordadas soluções online 

e em DAW.

 

Pedro Augusto trabalha como artista e compositor musical para as áreas 

da Dança, Teatro, Performance e Cinema. Tem vasto percurso editorial 

e como músico / produtor em diversos álbuns de música portuguesa da 

última década. É responsável pelo arquivo Found Tapes Porto e pelo projeto 

musical Live Low. É formador freelance nas áreas de mistura, masterização 

e síntese sonora. 

nota 
os participantes podem 
levar um sintetizador 
pessoal: analógico, digital, 
modular ou semi ‑modular



ficha técnica gnration 

conselho de administração  
Ricardo Rio 
Cláudia Leite  
Lídia Brás Dias
coordenação geral 
Raquel Nair 
 
diretor artístico 
Luís Fernandes  
 
comunicação 
Ilídio Marques (coordenador) 
Ana Maria Dinis
produção 
Francisco Quintas 
Tiago Lopes 
 
coordenação de logística  
e recursos humanos 
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 
Inês Silva 
 
design gráfico 
www.studiodobra.com 
vídeo
www.nevafilms.com  
fotografia 
www.hugosousa.eu 

créditos fotográficos 
The Stage is (a)live:  
Hugo Sousa/gnration
Laboratórios de Verão 2021:  
Hugo Sousa/gnration
Gaia: Hugo Sousa/gnration
Homem em Catarse: Maria Salgado 
Marco Franco: Daniel Blaufuks
Invasor Abstracto #3: Nuno Martins 
Posto Avançado do Progesso: DR 
António Pinto Nunes: DR
Chão Maior: Marco Franco 
Luís Sousa Ferreira: Pedro Sadio
Paula Mota Garcia: Carlos Neves 
Sandra Oliveira: DR 
João Pais Filipe + Pedro Melo Alves: DR
Jonathan Uliel Saldanha: Carlos Brum 
Ermo: Gil Simão 
Gala Drop: Marta Pina 
Sara Graça: DR 
Inês D’Orey: Duarte D’Orey
Susana Santos Silva: Joana Linda  
Rodrigo Areias: DR

Rafael Toral: Space Quartet: 
Hans Vander Linden
Casper Clausen: Hanna Sturm
Nuno da Luz: Ana Vaz
Omie Wise: DR  
Evoking a simulated past: DR 
Kali Malone: Victoria Loeb

media partner 

 
apoio

parceiros do programa bimestral 

bilheteira  
os bilhetes podem ser adquiridos  
no balcão do gnration, locais habituais  
ou na bilheteira on ‑line 
bilheteira on ‑line  
a bilheteira on ‑line possibilita ao 
espectador a aquisição simples,  
rápida e cómoda de ingressos para 
quaisquer dos espetáculos em agenda  
— https://gnration.bol.pt  
 
reservas  
as reservas devem ser efetuadas 
através do contacto telefónico ou e ‑mail 
bilheteira@gnration.pt, e serão válidas por 
um período de 48 horas após o seu pedido 
e até 24 horas antes do espetáculo.

horário geral  
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
• é obrigatória a desinfeção das mãos  

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

dentro do gnration e durante todo  
o espetáculo;

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

• a sala encontra ‑se disposta mediante 
as orientações da Direção Geral de 
Saúde e Proteção Civil, respeitando 
todas as normas e indicações para  
a segurança e o conforto de todos  
os intervenientes; 

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

• o gnration não dispõe de lugares  
para coabitantes; 

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

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

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

em consideração 
não é permitido qualquer registo,  
vídeo ou áudio, sem autorização prévia. 
não é permitido o uso do telemóvel  
ou outros aparelhos sonoros durante  
o evento. o ingresso deve ser conservado 
até ao final do evento. não se efetuam 
trocas ou devoluções. confira o seu 
ingresso no ato de compra. não é 
permitido o acesso à sala após o início  
do evento, exceto se autorizado  
pelo responsável da frente de casa. 
 
alterações à programação 
a programação apresentada nesta agenda 
poderá estar sujeita a alterações. 
 
descontos 
• Maiores de 65 anos
• Cartão Municipal de famílias 

numerosas Pessoas com deficiência  
e acompanhante Cartão Jovem  
e Estudantes

• Crianças até 12 anos
• Grupos com dez ou mais pessoas 

(com reserva e levantamento antecipado, 
48h antes do espetáculo)

• Cartão U.Dream (15% aplicáveis)
• Cartão Circuitos Ciência Viva 
 
condições de aplicação 
O desconto aplicado é de 20%. 
Os descontos serão efetuados no 
ato da venda dos bilhetes tornando‑
‑se obrigatória a apresentação de 
documentos de identidade aquando  
da admissão aos espetáculos. 
Os descontos apenas são aplicáveis  
a espetáculos promovidos pelo gnration 
e com preço superior a 5€ (por favor 
informe ‑se junto da bilheteira) 






