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11 dez · dança

guelra:  
viagem sentimental
por francisco camacho

17 + 18 dez · música / instalação / conversa

ocupa #6 
perspetiva sobre 
música eletrónica  
e arte digital em braga
com clube de inverno + paulo furtado 
+ rodrigo areias, fura olhos, joão carlos 
pinto + sarah degenhardt, pedro sousa 
(cody xv) + daniel martinho, e vessel  
+ rakhi singh + quarteto de cordas

SERVIÇO EDUCATIVO 

16 out · workshop ·  circuito avançado   
BMA lab

serial – pare,  
escute e sample
20 + 21 out + 3 + 4 + 17 + 18 nov 
 circuito escolar  · ação de longa duração

práticas de arte 
sonora na educação 
ambiental criativa
por cláudia martinho

23 out · workshop ·  mini circuito 

bytes e batidas
por ricardo baptista  
e samuel martins coelho

6 + 13 + 20 + 27 out · cinema

ciclo de cinema 
encontros da imagem 
8 out a 8 jan 2022 · exposição

the wave epoch
por haroon mirza e jack jelfs

8 out · música

the dj marcelle  
gnration experience

TERRITÓRIOS PERIFÉRICOS  
E CRIAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

16 out · ciclo de conversas 

#5 – jesse james  
e sofia botelho

16 out a 31 dez · exposição ·  scale travels 

message
por openfield

16 out · música

jana winderen
apresenta  
spring bloom in the marginal ice zone

ÓRBITA – CICLO ONLINE 
  

23 out · música / vídeo 

#2 – medusa unit
17 nov · música 

#3 – raw forest 
15 dez · música / vídeo 

#4 – cave story

10 nov · masterclass 
 circuito avançado  · BMA lab

haroon mirza  
e jack jelfs – o que  
é a ficção num 
mundo fictício?
13 nov + 11 dez · visita guiada 
 circuito para todos 

link – visita orientada: 
openfield
19 + 20 nov · espetáculo 
 circuito para todos  ·  circuito escolar  

válvula 
20 nov · masterclass / workshop
 mini circuito 

desenhos efémeros: 
o desenho como 
performance 
por antónio jorge gonçalves

14 a 17 dez · workshop / música / imagem 
 circuito avançado 

clube de inverno 
– sessões de 
exploração  
e improvisação
com paulo furtado e rodrigo areias

21 + 22 dez · workshop ·  mini circuito  

à procura dos  
sons escondidos 
por inês luzio

SEMIBREVE 2021
 

29 + 30 + 31 out · exposição

edigma semibreve 
scholar 
30+31 out · música

foco: mera e turva
30+31 out · conversa

rabih beaini, angélica 
salvi, heitor alvelos, 
flora yin ‑wong  
e rui miguel abreu

6 nov · música

trabalho da casa: 
cavalheiro
apresenta ilha digital 

12 + 13 nov · música / cinema

sensible soccers 
apresenta manoel 

28 nov · música 

keiyaa
apresenta forever, ya girl

4 dez · música 

maria reis
7 dez · música

kiko dinucci
apresenta rastilho 

 



ciclo de cinema 
encontros  
da imagem 
festival internacional de fotografia  
e artes visuais 2021

6+13+ 
20+27 
out  
2021
cinema

qua  21:30

blackbox
3 eur  

m/12 + m/6

Os Encontros da Imagem — Festival Internacional de Fotografia e Artes 

Visuais de Braga volta a passar pelo gnration para a sua 31.ª edição.  

O festival dedicado à promoção da fotografia clássica e contemporânea 

apresenta este ano um ciclo de cinema, com sessões programadas pelo 

Lucky Star – Cineclube de Braga, onde se procura estabelecer um diálogo 

entre o passado e o presente.

No gnration serão exibidos quatro documentários e um filme, entre obras 

portuguesas e estrangeiras. A Gruta dos Sonhos Perdidos, documentário 

do cineasta alemão Werner Herzog, dá a conhecer as grutas de Chauvet

Pont d’Arc, fechadas por mais de 20 mil anos. Do cineasta italiano 

Roberto Rossellini, veremos Alemanha, Ano Zero, drama de guerra que 

retrata Berlim após a Segunda Guerra Mundial. Na produção nacional, dois 

documentários: Terra, de Hiroatsu Suzuki e Rossana Torres, realizadores 

que estarão presentes na sessão de exibição, e O Movimento das Coisas,  

o primeiro e único filme de Manuela Serra, que foi dado a conhecer ao 

público quase 40 anos depois de ter sido gravado.  

International photography and visual arts festival Encontros da Imagem 

promotes a series of films that seeks to establish a dialogue between  

the past and the present.

6 out 

werner herzog 
documentário · canadá, 
eua, frança, alemanha, reino 
unido 2010 · 89’ · m/6

13 out

roberto rossellini 
drama, guerra · itália 
1948 · 75’ · m/12 

com 
edmund moeschke
ernst pittschau
ingetraud hinze

20 out

hiroatsu suzuki  
e rossana torres
documentário · portugal
2018 · 60’ · m/12

27 out

manuela serra 
documentário · portugal
1985 · 85’ · m/12

a gruta dos sonhos perdidos

O documentário A Gruta dos Sonhos Perdidos resulta do acesso exclusivo 

do realizador Werner Herzog (Grizzly Man, Polícia Sem Lei) às grutas  

de Chauvet Pont d’Arc, descobertas em 1994 na pequena cidade com o 

mesmo nome, no Sul de França. Vistas por poucos, as suas extraordinárias 

pinturas rupestres de 32 mil anos são as mais antigas alguma vez 

encontradas, tornando este local num dos mais importantes pontos  

de interesse científico, quer para a arqueologia como para a geologia.  

Com câmaras 3D de última geração, o realizador leva nos a uma viagem  

ao passado da Humanidade e ao nascimento da Arte.

alemanha, ano zero

O filme segue Edmund, um rapaz que vive na cidade de Berlim, destruída 

pela Segunda Guerra Mundial. Para ajudar a sua família, Edmund tem que 

pensar em várias formas de arranjar comida e sobreviver. Um dia, encontra 

um antigo professor e Edmund espera que ele o ajude de alguma forma. 

Porém, não é isso que acontece.

terra

Algures no Alentejo, estão dois grandes fornos cobertos de terra onde um 

homem faz carvão. Elementos essenciais como o fogo, a água, o ar, a terra 

e o espaço refletem, respiram e celebram o ritmo da Terra.

o movimento das coisas

Feito entre 1978 e 1984, ao longo de quase 10 anos, O Movimento das 

Coisas é realizado como uma música, flutuação de pequenos gestos 

quotidianos de uma ruralidade que volta a estar longe e esquecida.  

É um filme enorme que mostra o que resta e os movimentos disso.

parceiros 
encontros da imagem – 
festival internacional de 
fotografias e artes visuais  
lucky star – cineclube de 
braga



the wave 
epoch
por haroon mirza e jack jelfs

the dj marcelle 
gnration 
experience

8 out 
a 8 jan 
2022
exposição

galeria gnration
gratuito

m/6

Incorporando música, poesia, imagens de vídeo originais e instrumentos 

eletrónicos caseiros (incluindo alguns construídos a partir de equipamentos 

científicos descartados doados pelo CERN, o maior laboratório de física 

de partículas do mundo e lar do icónico Large Hadron Collider), The Wave 

Epoch imagina um futuro distante em que os restos esquecidos do Large 

Hadron Collider (Grande Colisor de Hadrões), o maior acelerador de 

partículas e o de maior energia existente do mundo, foram redescobertos. 

Como é que uma civilização daqui a vários milhares de anos interpretaria 

este vasto círculo esculpido na paisagem, com dezenas de quilómetros 

de túneis subterrâneos, espaços semelhantes a catedrais e maquinaria 

complexa?

Tomando este cenário como ponto de partida, a exposição é uma 

exploração sci‑fi, visualmente guiada pela verdade e crença, matéria e 

consciência, ritual e prática, e da busca humana para encontrar padrões 

e ordem face às realidades em constante mudança de experiência. 

Originalmente concebido pelos artistas Haroon Mirza e Jack Jelfs  

durante uma residência artística em 2018 no CERN, The Wave Epoch  

é acompanhada de um álbum e filme desenvolvido em colaboração com  

o artista e músico GAIKA (Warp Records / Spectacular Empire) e outros 

que se juntaram a estes durante a residência. Uma versão imersiva e 

multimídia ao vivo do álbum foi ainda apresentada no Festival de Brighton, 

na Lisson Gallery em Londres e no Ministry of Sound como parte da noite 

de apresentações do DRAF.

‘The Wave Epoch’ is an immersive and multimedia exhibition, led by 

multidisciplinary artist Haroon Mirza and Jack Jelfs, developed under 

artistic residency at CERN – the largest particle physics lab in the world,  

and home of the iconic Large Hadron Collider.

8 out
2021
música

sex 22:00

blackbox
7 eur

 
m/6

DJ Marcelle dispensa apresentações para os mais atentos da cultura DJ. 

Respeitada colecionadora de discos, diferencia se no djing pela utilização 

de três pratos que recorre para criar composições a partir de canções e 

sinfonias, cruzando géneros díspares — jungle, dub, dancehall, post ‑punk, 

ambient, o que for —, excertos de voz e paisagens sonoras distorcidas. 

Nos últimos 15 anos, Marcelle Van Hoof viajou um pouco por toda a Europa, 

apresentando sets únicos e poderosos, conquistando a admiração do 

público e DJs. Nos anos mais recentes, tem criado um inesperado (para ela) 

hype à sua volta. Tornou se DJ residente vitalícia do festival Nyege Nyege, 

no Uganda, e subiu ao palco do Primavera Sound Barcelona, onde foi 

aclamada. Entre 2008 e 2014, editou as suas remisturas na editora alemã 

Klangbad, dirigida por Hans Joachim Irml, membro fundador de Faust. 

Desde 2016 lança pela também alemã Jahmoni, onde edita uma série de 

música em discos de vinil: In The Wrong Direction, Too, Psalm Tree e o EP 

For, um tributo a Mark E. Smith. 

No gnration, DJ Marcelle colocará à prova a sua capacidade camaleónica 

e contrariará a ideia de que um DJ tem como função colocar corpos a 

mexer. Para uma plateia sentada e de ouvido atento, DJ Marcelle produzirá 

composições a partir da mistura dos seus discos, tendo a música ambient 

como ponto de partida. Uma experiência sonora e musical, de carácter  

raro, a cargo de uma artista que conquista a atenção pela sua dedicação  

à música e pela sua capacidade em recriar. 

Dutch DJ and producer Marcelle, an emblematic figure of the international 

underground club, presents a musical experience for a seated audience. 



#5 – Jesse James e Sofia Botelho
diretores artísticos do Walk&Talk  – Festival de Artes, Açores

Jesse James vive e trabalha entre Lisboa e Ponta Delgada 

como programador cultural e curador independente, 

combinando projetos curatoriais e a gestão estratégica  

de projetos, artistas e estruturas culturais. É licenciado em 

Turismo e Lazer, com especialização em Comunicação  

e Planeamento Cultural, e frequenta uma pósgraduação em 

Curadoria de Arte. Desde 2011 é diretor artístico do Walk&Talk 

 Festival de Artes. É cofundador e cocurador do Fabric  

Arts Festival em Fall River, Massachusetts, nos EUA. 

Sofia Carolina Botelho é licenciada em BelasArtes – Escultura 

e mestre em Museologia e Museografia, pela Faculdade de 

BelasArtes da Universidade de Lisboa. Atualmente coordena 

o Serviço de Mediação do Arquipélago  Centro de Artes 

Contemporâneas. Integra a equipa do Walk&Talk – Festival  

de Artes, onde ocupa o cargo de codiretora artística  

e coordenadora do Programa de Conhecimento. 

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 

Territórios Periféricos e Criação Contemporânea, conjunto de conversas 

de carácter informal que recebe 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.  

territórios 
periféricos 
e criação 
contemporânea 

16 out
2021
conversa

sáb 16:00

sala multiusos 
gratuito

parceiro Braga’27

16 out  
a 31 dez 
2021
exposição

galeria INL
gratuito

m/6

message
por openfield

Openfield é um estúdio criativo composto por diferentes artistas sediados 

no Porto. Fundado em 2015, o coletivo integra elementos com trajetos 

profissionais em diversas áreas – música, new media, arquitetura, produção 

audiovisual e organização de eventos. Em Openfield, encontraram  

o espaço e a estrutura ideal para explorar novos projetos. A partir da 

criação de experiências imersivas em vários meios e plataformas, tem 

vindo a desenvolver as interseções entre arte e tecnologia, apresentando 

variados trabalhos media dentro e fora de portas. É na relação da arte com 

a tecnologia que assenta também o novo trabalho, Message, construído  

ao longo dos últimos meses no INL – Instituto Ibérico Internacional  

de Nanotecnologia, em contexto de residência artística e ao abrigo  

do programa Scale Travels. 

Desde 2016 que a galeria INL apresenta exposições e instalações 

inéditas, focadas na relação entre arte e nanotecnologia, e desenvolvidas 

a partir de residências artísticas no INL. Situada no piso zero do gnration, 

a galeria INL recebeu trabalhos únicos de artistas de renome internacional 

como Tarik Barri, AGF, Ryoichi Kurokawa ou Joanie Lemercier. 

Under Scale Travels, a collaborative program about art and nanotechnology 

between gnration and International Iberian Nanotechnology Laboratory 

(INL), Portuguese collective Openfield presents ‘Message’, 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



16 out 
2021
música

sáb 18:00 

blackbox
7 eur

m/6

jana winderen
apresenta  
spring bloom in the marginal ice zone

Recorrendo a hidrofones (microfones para captação debaixo de água)  

em paralelo com a mais recente tecnologia de captação áudio, a artista 

sonora norueguesa Jana Winderen percorre os mais escondidos cantos 

do planeta para investigar as profundezas da Terra, locais ocultos onde 

procura revelar a complexidade e estranheza sonora de um mundo invisível. 

Determinada em encontrar e revelar sons de fontes escondidas ou de 

criaturas vivas de difícil acesso, inaudíveis para os sentidos humanos, 

Winderen faz captações em rios, costas e oceanos na Ásia, Europa, 

América, percorrendo os glaciares da Gronelândia, as águas quentes  

das Caraíbas ou as águas geladas da Noruega e da Islândia. As captações 

que realiza servem posteriormente como matéria prima para a composição 

de ambientes ao vivo, instalações, filmes, dança, produções discográficas 

na editora Touch e outras peças artísticas. Em 2011, venceu o Golden Nica 

da ARS Electronica na categoria Digital Musics & Sound Art.

Comissariado pelo Sonic Acts and Dark Ecology, Spring Bloom in the 

Marginal Ice Zone é o mais recente capítulo de uma série de trabalhos onde 

revela os sons da vida debaixo de água. Neste concerto, apresentado em 

quadrifonia, o ouvinte experienciará o florescer do plâncton (organismos 

vivos que não têm movimentos suficientes para contrariar as correntes  

de água), o rachar do gelo no mar marginal de Barents, situado no Oceano 

Ártico, os sons subaquáticos produzidos por focas barbudas, espécies 

migratórias como a baleia jubarte (conhecida como a baleia cantora)  

e a baleia orca, ou o som da caça e da desova do bacalhau.  

No entanto, todas as sonoridades captadas são resultado dependente  

da dimensão do fenómeno primaveril Spring Bloom, caracterizado por 

um forte aumento na abundância de fitoplâncton que ocorre durante 

esta estação do ano. Na fronteira entre o mar aberto e o gelo marinho, 

encontramos a zona marginal de gelo (Marginal Ice Zone), um espaço 

ecologicamente muito vulnerável e onde o fitoplâncton presente no mar 

produz metade do oxigénio do planeta. Durante a primavera, esta zona  

é a captação de CO2 mais importante na nossa biosfera. Em Spring Bloom 

in the Marginal Ice Zone, os sons das criaturas vivas tornam se numa voz 

para o atual debate político sobre a definição oficial da localização desta 

borda do gelo.

‘Spring Bloom in the Marginal Ice Zone’ is Norwegian sound artist Jana 

Winderen’s latest instalment in a series of works that reveal the sounds  

of underwater life. A concert presented in quadrophony.

23 out  
+17 nov 
+15 dez
2021
música
vídeo

online
gratuito

m/6 anos

medusa unit

23 out · sáb 21:30  

raw forest

17 nov · qua 21:30  

cave story

15 dez · qua 21:30

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.

#2  – medusa unit
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.  

Neste concerto, gravado ao vivo no oitavo aniversário do gnration,  

é apresentado MEDUSA Unit, uma nova versão, em formato ensemble,  

que expande as ideias iniciais do projeto. 

#3  – raw forest 
Raw Forest é um dos alter egos de Margarida Magalhães. Influenciada  

pelo universo da Early Electronic Music, o drone imersivo de Eliane Radigue,  

pelo minimalismo de Steve Reich e Philip Glass, as paisagens de Brian Eno,  

assim como o lado kitsch e as narrativas de Robert Ashley e Laurie Anderson, 

vem desde há uns anos trabalhando uma muito própria eletrónica imersiva. 

Em 2019 lança o seu primeiro EP Post Scriptum através da Editora 

Labareda. No órbita, fruto de encomenda artística, apresenta uma nova 

peça sonora. 

#4 – cave story 
Oriundos das Caldas da Rainha, os Cave Story são formados por Gonçalo 

Formiga (voz, guitarra, produção), Ricardo Mendes (bateria) e Zé Maldito 

(samplers e guitarra), contando também agora com Bia Diniz, de April 

Marmara, no baixo. Para o órbita, apresentam uma performance filmada  

à porta fechada no gnration, onde teremos a oportunidade de ficar  

a conhecer novos temas que vão integrar um futuro trabalho. 

Órbita is gnration’s new online programme that features transdisciplinary 

works between music, art and technology. 



O festival Semibreve regressa para a 11.ª edição que 
decorrerá em diversos locais da cidade de Braga, 
de 28 a 31 de outubro, com um programa múltiplo 
que incluirá concertos, instalações, performances 
duracionais, workshops, conversas e peças 
audiovisuais. 

Semibreve, electronic music and digital art festival, 
returns to Braga for its 11th edition between 28th and 
31th of October 2021.  The festival will take place in 
various venues with a program that features concerts, 
durational performances, installations, workshops, 
talks and AV pieces. 

semibreve
festival de música eletrónica e arte digital

29+31 
out
2021
exposição

vários locais
gratuito

+ info 

festivalsemibreve.com

29+30
+31 out
2021
música 
exposição
conversas

vários locais

gratuito

m/6

+ info 

festivalsemibreve.com

edigma semibreve scholar

foco: mera e turva

O gnration junta se ao festival SEMIBREVE para acolher instalações 

concebidas por alunos do ESMAE (Pólo Porto), Universidade do Porto, 

Instituto Politécnico de Leiria e Universidade Católica Portuguesa, fruto  

do EDIGMA SEMIBREVE Scholar, iniciativa que premeia a criação artística 

na comunidade de estudantes do ensino superior.

gnration will host installations by ESMAE (Pólo Porto), Universidade do 

Porto, Instituto Politécnico de Leiria and Universidade Católica Portuguesa 

students, under the EDIGMA SEMIBREVE Scholar program. 

Cada editora discográfica é uma pequena nação sonora, plural e 

diversificada, com leis e linguagens muito próprias. Os discos são os seus 

eloquentes representantes, como estatuária num museu do futuro. Mas há 

outras maneiras de auscultarmos esses territórios e o Festival Semibreve 

convocou duas editoras portuguesas para se mostrarem, oferecendo  

a sua música mas olhando toda a gente nos olhos. No fundo, momentos 

de comunhão para compreendermos melhor estes retratos da família que 

tanto admiramos. Nestas exposições há música ao vivo, há discos que 

discorrem, há imagens e movimentos, há novas ideias (e edições) que se 

preparam. Podemos, pois, ser os primeiros a perceber para onde caminham 

estas editoras.

Mera vem do Porto e assume o lado digital da sua existência discográfica  

desde 2019. Talvez por isso, querem que as suas edições aconteçam no 

mundo real, em frente ao seu público, procurando estender sensações e 

perceções. No palco do Festival Semibreve, Mera propõe uma instalação 

audiovisual que nos convida a imergir no ambiente circundante, tornando

nos agentes dinâmicos no espaço. O nosso movimento e localização, 

bem como a própria respiração, vai influenciar o decorrer da composição 

eletrónica, levando nos a participar ativamente na construção e 

desconstrução do que vemos e ouvimos. Mera quer os seus ouvintes  

como participantes na sua vida.

TRV001 é uma declaração de interesses muitíssimo nítida: a primeira 

edição da Turva, para além de se nomear com a sua referência inaugural, 

tem um alinhamento que serve de promessa ao que podemos esperar do 

futuro musical da editora. Mas tanto Alexandre Alagôa como Luís Neto, os 

seus decisores (e também artistas), querem que a Turva seja mais que uma 

editora de discos: no meio de todas as possibilidades, haverá música mas 

igualmente imagem, criação e produção, muitos discos e um sem fim de 

diferentes objetos artísticos. Portanto, a presença no Festival Semibreve 

não podia deixar de ser assim, explosivamente multidisciplinar, feita de 

concertos, música eletrónica e acústica, performance e artes visuais.

For this year’s edition, Semibreve will collaborate with emerging Portuguese 

collectives, highlighting the labels/artist collectives Mera and Turva, by 

presenting audiovisual sessions designed especially for Semibreve 2021.

30+31 
out 
2021
performance 
duracional

vários locais
gratuito

m/6 

foco: mera 
30 out 2021
sáb 14:30

foco: turva 
31 out 2021
dom 14:30

+ info 

festivalsemibreve.com



6 nov 
2021 
música

sáb 18:00

blackbox
5 eur

m/6

Cavalheiro é Tiago Ferreira, músico e compositor nascido no Porto, criado 

em Santo Tirso e exilado em Braga faz mais de uma década. A música de 

Cavalheiro assenta num conceito de canção convencional, procurando 

através do seu caráter identitário contar pequenas narrativas sobre 

episódios mais ou menos banais da vida quotidiana. Mais do que uma 

música celebratória, ou depressiva, é um registo filtrado de emoções e de 

sentimentos pousados em cima de uma instrumentação cuidada. Ao vivo, 

Cavalheiro tem se apresentado em variadíssimos formatos, contando com 

a colaboração de diferentes instrumentistas, em inúmeros palcos, dos mais 

modestos aos mais proeminentes. Aquilo que procura é, acima de tudo,  

a intimidade, num espetáculo em que o silêncio é quase tão importante 

como a melodia.

Em 2009, ano em que se estreia ao vivo, edita um EP homónimo onde 

dava a conhecer as suas primeiras canções. Desde então tem lançado 

discos com regularidade: Primeiro (LP, 2010), Farsas (EP, 2011), Ritmo 

Cruzeiro (EP, 2012), Trégua (EP, 2013), Mar Morto (LP, 2015), Falsa Fé  

(LP, 2018) e, mais recentemente, em 2019, “Ninguém me avisou”,  

single com a participação de Xana, vocalista dos Rádio Macau. 

Cavalheiro prepara se agora para lançar Ilha Digital, um novo álbum 

construído com o apoio do Trabalho da Casa e uma nova inflexão no seu 

percurso musical. O disco surge no final de mais de um ano de digressão  

de Falsa Fé e de um interregno forçado pela pandemia. O processo criativo 

e de produção, este último divido entre Tiago Ferreira e Vítor Barros,  

foi ainda mais lento do que nas edições anteriores, permitindo a criação 

de um conjunto de canções integralmente compostas ao piano ou em 

sintetizadores. 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, Portuguese singer songwriter Cavalheiro presents his 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

cavalheiro
apresenta ilha digital

30+31 
out
2021
conversas

sala multiusos 
gratuito

rabih beaini 
angélica salvi
heitor alvelos
sáb 16:00

flora yin ‑wong
rui miguel abreu
dom 16:00

+ info 

festivalsemibreve.com

A encomenda de novos trabalhos tem sido uma constante do festival 

Semibreve ao longo do seu percurso, que se tem intensificado 

particularmente nos últimos anos. A edição de 2021 conta com sete 

novas encomendas, a serem apresentadas no Semibreve em estreia 

mundial. Através de uma série de três conversas, com duas a decorrer 

presencialmente no gnration, o Semibreve inclui no seu programa uma 

discussão sobre os processos subjacentes a três destes novos trabalhos. 

A colaboração remota entre Yvette Janine Jackson e Judith Hamann 

(conversa online no site do festival), bem como o desenvolvimento de uma 

peça duracional por Flora Yin Wong serão alvo de sessões dedicadas com 

moderação de Rui Miguel Abreu. O artista e investigador Heitor Alvelos, 

abordará o processo de colaboração entre Rabih Beaini e as harpistas 

Angélica Salvi e Eleonor Picas.

Series of talks focused on some of the commissions for this year festival, 

featuring Flora Yin Wong, Rabih Beaini, Angélica Salvi, Rui Miguel Abreu  

and Heitor Alvelos.

conversas com rabih beaini, 
angélica salvi, heitor alvelos, 
flora yin ‑wong e rui miguel 
abreu



12+13 
nov 
2021 
música
cinema

12 nov
sex 22:00 

13 nov
sáb 18:00

blackbox
7 eur

m/6

Com mais de duzentos concertos em Portugal e na Europa, três álbuns  

e dois EP’s com assinalável reconhecimento nacional e internacional,  

os Sensible Soccers partem agora para um novo desafio quando estão  

para comemorar uma década da atividade: um encontro entre a sua 

linguagem musical e o universo único do mais aclamando cineasta português, 

o portuense Manoel de Oliveira. Manoel debruça se sobre duas obras 

seminais do realizador, Douro Faina Fluvial e O Pintor e a Cidade, separadas 

no tempo por vinte e cinco anos, unidas por uma temática central: a cidade 

do Porto. 

Partindo da sua linguagem musical própria e reconhecível, os Sensible 

Soccers estabelecem pontes sólidas entre os três vértices fundamentais 

que compõem o ideário de Manoel   os filmes que lhe servem de pretexto,  

a música que os unirá e o Porto que lhes oferece o cenário  – para desenhar 

o seu quarto álbum de originais e construir um cine concerto que materializa 

e desvenda o desejado encontro entre os universos aqui postos em diálogo. 

O título do projeto, Manoel, reflete a intenção de conhecer, literal  

e fantasiadamente, uma certa intimidade do realizador, tratá lo por tu, 

acompanhando o desde o Douro e suas margens até às zonas mais altas 

da cidade de outrora, através dos filmes, em contraponto com o cenário 

e os fluxos quotidianos atuais. Manoel é, também, o rescaldo de um Porto 

contemporâneo a olhar se ao espelho e a ver a sua infância enquanto 

cidade, a súmula ou a tradução musical deste choque entre presente  

e passado; o que pode nascer ao acender a memória, ao materializar  

a nostalgia, ao questionar a identidade. 

Portuguese electronic group Sensible Soccers presents a new album  

and a film concert based on two films from Portuguese film director  

and screenwriter Manoel de Oliveira.

sensible 
soccers 
apresenta manoel Cantora, compositora, produtora e multi instrumentista, Chakeiya 

Richmond, que se apresenta como keiyaA, é uma das descobertas mais 

interessantes do ano de 2020. A norte americana, de 29 anos, sintetiza 

jazz, R&B e hip ‑hop, criando uma nova soul recheada com uma voz doce 

em letras densas. A somar, procura centrar a narrativa das suas canções 

no intelecto da mulher negra num mundo capitalista. keiyaA cresceu no 

lado sul de Chicago. Desde cedo mostrou interesse por música. Primeiro, 

enquanto cantora no Chicago Childen’s Choir. Mais tarde, transitando para 

o saxofone alto e estudando jazz. No saxofone, chegou ainda a colaborar 

com Noname e Vic Mensa, rappers de respeito na cena de Chicago. 

Forever, Ya Girl, o disco de estreia editado em março do ano passado 

pela Forever Recordings, é uma bomba de frescura na nova música soul e 

R&B. Procurando traçar uma imagem da vida de uma mulher negra, o disco 

foi produzido pela própria e destacado pela influente Pitchfork com o selo 

de “Best New Music”. Integrando uma grande parte das listas dos melhores 

discos de 2020, do britânico The Guardian à norte americana Rolling 

Stone, keiyaA ganhou a admiração imediata de nomes como Solange,  

Earl Sweatshirt, Blood Orange, Moses Sumney ou Jay Z. Em Portugal,  

o Rimas e Batidas apontou a como uma das artistas de 2020 a quem  

o futuro é risonho. 

A passagem de keiyaA por Portugal marca a sua estreia em solo 

nacional, um concerto que certamente não deixará ninguém indiferente 

e que será oportunidade única antes de a vermos escalar para os palcos 

maiores dos festivais de verão. 

Raised in Chicago’s South Side and based in NYC, singer songwriter, 

producer and multi instrumentalist keiyaA presents her debut album 

‘Forever, Ya Girl’, featured on several ‘Best of 2020’ lists.

28 nov 
2021 
música

dom 18:00

blackbox
7 eur

m/6

keiyaa
apresenta forever, ya girl



Maria Reis (guitarra e voz) é uma das figuras mais proeminentes da pop 

alternativa da cena lisboeta. Com a irmã Júlia (bateria), formou e conduziu 

a banda rock Pega Monstro, com quem editou três discos que se tornaram 

num culto para a música portuguesa, a par dos concertos memoráveis 

que realizou de norte a sul do país. Maria tem também vindo a colaborar 

regularmente com nomes como Sara Graça, Joana da Conceição, Gabriel 

Ferrandini ou Rudi Brito, erguendo práticas artísticas que vão da música  

à multimedia, passando pela poesia. 

Em abril deste ano, Maria Reis presenteou nos com mais um EP.  

Gravado na reta final de 2020, A Flor da Urtiga conta com a colaboração  

de Noah Lennox (Panda Bear, Animal Collective) na figura de produtor e co

instrumentista. Sobre o novo trabalho, Maria refere que são canções sobre 

“a família, o amor, o abismo emocional, a integridade e outras coisas pelo 

meio”. A sua discografia a solo inclui Chove na Sala, Água nos Olhos,  

de 2019, celebrado em palco numa monumental noite no Grande Auditório 

da Culturgest em Fevereiro de 2020, e o EP inaugural Maria, de 2017. 

Fruto de uma coprodução entre o gnration e o Teatro Viriato, em Viseu, 

Maria Reis lança se a um novo desafio. A partir de residência artística, 

prepara um novo trabalho que se foca nos cordofones tradicionais 

portugueses, instrumentos pelos quais nutre admiração. Parte do novo 

trabalho será antecipado nestes concertos que apresentará em Braga 

e Viseu, a par de outras canções que integraram os seus discos. Um 

momento único para ouvir novas canções e conhecer direções para onde 

apontará a sua curta, mas brilhante carreira. 

Portuguese singer songwriter Maria Reis, part of rock duo Pega Monstro, 

presents news songs composed under artistic residence. 

4 dez 
2021 
música

sáb 18:00

blackbox
7 eur

m/6

coprodução 
teatro viriato

maria reis 7 dez
2021
música

ter 22:00

blackbox
7 eur

m/6

kiko dinucci
apresenta rastilho

O brasileiro Kiko Dinucci é um dos mais influentes e respeitados artistas 

na atualidade da cena paulista. Compositor, cantor, instrumentista, artista 

plástico e ainda realizador, Dinucci foi figura ativa no punk e hardcore de  

São Paulo na década de 90, período em que também descobria as rodas  

de samba, os clubes de música da classe operária e desenvolvia um encanto 

pelo samba choro. Mais tarde, trava contacto com músicos da vanguarda 

paulista como Itamar Assumpção e Arrigo Barnabé, que lhe abre novos 

horizontes da unicidade da música criada na cidade. O que se segue é um 

percurso brilhante: forma Passo Torto, quarteto que traz um novo fulgor  

à MPB e ao samba, cria os Metá Metá, com Juçara Marçal e Thiago França, 

considerado como um dos grupos mais prestigiados da música brasileira  

na última década. O trabalho de excelência que tem vindo a realizar leva o  

a colaborações com grandes nomes da música brasileira, como Tom Zé,  

no disco Vira Lata na Via Láctea, Elza Soares, em A Mulher do Fim do Mundo, 

um dos últimos grandes discos que o Brasil deu ao mundo, e Jards Macalé, 

em Besta Fera. Paralelamente, vai colaborando com novos discos dos 

companheiros Thiago França e Juçara Marçal (que estará em palco com Kiko 

nesta digressão), ou de nomes emergentes como Ava Rocha e Tulipa Ruiz. 

Em nome próprio, Kiko Dinucci estreia se com Cortes Curtos (2017), 

disco onde junta amigos de longa data. Segue se Rastilho, o novo trabalho, 

lançado no final de 2020, e mote para a sua visita a Portugal. O disco  

surge após um reencontro com a guitarra, causado por um pé partido,  

que levou Kiko a aproximar se de um dos seus primeiros amores: os álbuns 

de guitarra e voz da música brasileira da década de 60, de Geraldo Vandré 

a João Gilberto. Gravado diretamente para fita, com uma abordagem à 

guitarra que se aproxima de um instrumento de percussão, Rastilho inspira

se e canta figuras revolucionárias do Brasil passado, presta homenagem 

ao folclore que deu origem ao país e aponta o dedo aos problemas atuais 

que a nação enfrenta, refletindo se num dos mais interessantes discos  

dos últimos anos protagonizado por uma das figuras mais importantes  

da música brasileira contemporânea. 

Kiko Dinucci, one of the most important figures in contemporary Brazilian 

music, presents his second and acclaimed solo album ‘Rastilho’. 



11 dez 
2021
dança

sáb 16:00

blackbox
3 eur

m/6

Francisco Camacho é coreógrafo, bailarino, membro fundador e diretor 

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

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

Dance Studio, Movement Research, Susan Klein School e Lee Strasberg 

Theatre Institute), e teve formação adicional em voz, guionismo e escrita 

criativa. É reconhecido internacionalmente como um dos protagonistas 

do forte movimento da dança contemporânea que teve início no final da 

década de 80 em Portugal, apresentando se pela Europa, América, África  

e Ásia, desde essa altura.

Vários dos seus solos, como O Rei no Exílio e Nossa Senhora das Flores, 

e das suas peças de grupo, como Dom São Sebastião e Gust, são hoje 

obras de referência na história da Dança Portuguesa.

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

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

Perdigão da Fundação Calouste Gulbenkian (1994/95), a par de uma Menção 

Especial do mesmo Prémio (1992/93).Para este Guelra, o artista apresenta 

Viagem Sentimental, trabalho que desenvolverá em residência artística ao 

longo de uma semana. Na final da residência, fará uma apresentação pública.

viagem sentimental

Viagem Sentimental é um projeto onde Francisco Camacho se centra 

na pesquisa de uma determinada zona geográfica para a construção de 

um espetáculo que reflete a sua observação de pontos de interesse e as 

perspetivas sobre a história, a cultura e os costumes locais que recolhe em 

conversas com habitantes diversificados. A reelaboração dos materiais 

reunidos está na base do desenvolvimento de um espetáculo sempre 

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

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

as potencialidades coreográficas na paisagem e movimentos do território 

bracarense, a par da revisitação da sua biografia pessoal.

 

Contemporary dance piece created by the Portuguese choreographer and 

performer Francisco Camacho under Guelra, an artist in residence program.

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

medusa unit

cave story

raw forest

guelra:
viagem 
sentimental
por francisco camacho

sensible soccers 

haroon mirza e jack jelfs

the dj marcelle gnration experience

openfield



maria reis

keiyaa

kiko dinuccifrancisco camacho

cavalheiro

clube de inverno: rodrigo areias e paulo furtado

rakhi singhfura olhos

pedro sousa + daniel martinho

vessel

jana winderen



17+18 
dez
2021
música
instalação
conversa

sex + sáb

vários locais

m/6

clube de inverno 
5 eur

concerto 
5 eur

conversas  
e instalações 
gratuito

m/6 

instalação

conversa

concerto

parceiros
auaufeiomau, município  
de braga, braga media arts

Contribuindo para a legitimação do título de Braga como Cidade Criativa da 

UNESCO no domínio das media arts está o sucesso internacional do festival 

SEMIBREVE, os históricos Encontros da Imagem, a oferta artística e 

formativa do gnration, e o crescente número de artistas a operar nesta área, 

mas também o OCUPA, evento promovido pela cooperativa AUAUFEIOMAU 

com apoio do Município de Braga e gnration.

Propondo uma perspetiva sobre a produção artística nos domínios da 

música eletrónica e arte digital, protagonizada por artistas oriundos ou 

residentes em Braga, o OCUPA apresentou já cinco edições de sucesso. 

Para a sua sexta edição, apresenta um programa de concertos, instalações 

e conversas, onde artistas locais e figuras de referência nacional se cruzam.

Braga’s position on the media arts scene has grown stronger on the past 

few years, leading to become an UNESCO Creative City for the Media Arts. 

OCUPA is a yearly event focused on showcasing Braga’s creators on the 

digital arts and electronic music field.

17 dez · sexta 

19:00 ‑23:00 
instalação · sala de formações
limbo
por joão carlos pinto  
e sarah degenhardt

19:00 · conversa · sala de 
conferências
vessel e rakhi singh

21:30 · música · sala multiusos
pedro sousa e daniel martinho

22:30 · música · blackbox
clube de inverno, 

com paulo furtado  

e rodrigo areias

18 dez · sábado

10:00 ‑19:30
instalação · sala de formações
limbo
por joão carlos pinto  
e sarah degenhardt

17:30 · música · sala multiusos
fura olhos 

18:30 · música · blackbox
vessel + rakhi singh + quarteto

limbo, por joão carlos pinto  
e sarah degenhardt

LIMBO resultou da colaboração entre João Carlos Pinto, artista vencedor  

de Braga da iniciativa City to City 2020, e Sarah Degenhardt, vencedora  

da cidade de Karlsruhe na Alemanha.

Trata se de uma viagem única pelas perceções da paisagem num 

espaço digital e abstrato. As flutuações entre as perspetivas micro e macro 

referem se às relações humanas com a natureza e o planeta. As transições 

no nosso ambiente são lentas para a nossa perceção, mas constantes  

e difíceis de reverter. Ao usar a lentidão extrema, os artistas não quiseram 

apenas referir se a esse facto, mas também colocá lo em contraste com 

os anúncios e os imperativos que se movem rapidamente e nos cercam 

na nossa vida diária e na nossa relação com os media. Desenvolvida como 

uma instalação em larga escala, as dimensões das projeções, juntamente 

com explorações de batimentos binaurais e espectros de frequência 

específicos, unem se como uma experiência física.

vessel e rakhi singh 

Written in Fire, estreada no Aldeburgh Festival, e Paradise Lost, 

comissariada pelo Manchester Collective, foram duas peças em larga 

escala criadas por Vessel e Rakhi Singh, ambas fortemente elogiadas pela 

crítica e público. A relação artística entre o produtor de música eletrónica  

e a violinista e compositora tem sido frutífera, sendo este o ponto de partida 

para uma conversa. 

pedro sousa (cody xv) e daniel martinho 
apresentam sin.obj

Símbolo, Sinal e Objecto é um trabalho em seis partes para sintetizador 

modular, que recorre a diferentes metodologias que envolvem a captura 

de áudio, processamento, síntese e interpretação, entre outros, resultando 

numa performance apresentada ao público em sistema quadrifónico.  

Da sua transversalidade na atualidade e história da sociedade, o Sino torna

se ponto central desta obra enquanto símbolo, sinal e objeto. São temas  

de consideração as suas dimensões culturais, sociais e a linha temporal 

entre a criação do objeto e o significado atribuído pela utilização do mesmo 

nos diversos contextos da sociedade, assim como parte de um ecossistema.

ocupa #6
perspetiva sobre música eletrónica  
e arte digital em braga



clube de inverno 
com paulo furtado e rodrigo areias  

Apresentação pública do Clube de Inverno, espaço informal de encontro, 

para exploração e improvisação nos domínios do som e imagem. Nesta 

sexta dição, o Clube de Inverno será conduzido pelo músico Paulo Furtado 

(The Legendary Tigerman) e pelo cineasta Rodrigo Areias. 

fura olhos 

Fura Olhos é o duo formado por Miguel Pedro e Inês Malheiro. Fruto do baú 

de composições de Miguel Pedro, com vozes e bitaites de Inês, Fura Olhos 

são canções quebradas, entrópicas, inspiradas nas melodias do granizo 

e no ritmo inconstante do vento. Miguel Pedro é multi instrumentista, 

compositor, produtor e fundador das bandas Mão Morta, Mundo Cão, 

Palmer Eldritch e Governo, entre outras. Inês Malheiro cria contextos 

sonoros usando a voz como matéria prima, sejam eles improvisados  

ou premeditados.

vessel + rakhi singh + quarteto

Pseudónimo de Sebastian Gainsborough, Vessel é um dos nomes  

mais respeitados da eletrónica na atualidade. Depois de ter atingido  

a notoriedade em 2011 com aclamados lançamentos para a lef_blank  

e Astro Dymanics, Vessel assinou em 2012 com a Tri Angle Records, casa  

de nomes Holy Other e The Haxan Cloak. Em palco, juntar se á Rakhi Singh, 

violinista, diretora musical, curadora e compositora sediada em Inglaterra, 

que colaborou já com nomes como Steve Reich, Phillip Glass, Oliver Coates, 

Clark e Björk. Aos dois, juntar se á ainda um quarteto de cordas da cidade 

de Braga, resultando num encontro único e a convite do OCUPA. 

concerto

concerto

concerto



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 

16 out 
2021
workshop 

sáb 

10:30 – 13:00
14:30 – 18:00

12 eur  

formador
serial

público ‑alvo 
músicos, 

artistas digitais, 

programadores, 

professores e 

outros profissionais 

ou estudantes 

interessados na 

música eletrónica  

e nas artes media 

nº participantes
10

duração 
6 horas 

 

não sendo 

obrigatório, os 

participantes poderão 

trazer computador 

com o software que 

costumam utilizar

circuito avançado

BMA lab

Numa era de produção musical praticamente executada “in the box”  

(no computador), o uso de hardware samplers caiu em desuso.

As limitações do tempo de sampling, texturas, caráter e som de cada 

instrumento eram importantes na hora de decidir que sampler adquirir  

e fatores relevantes no processo criativo, dando origem a uma identidade 

própria de cada produtor, projeto e até década.

Munido de samplers clássicos como a lendária E MU SP1200, AKAI 

MPC4000 e um gira discos, Serial irá demonstrar essas características 

únicas, explorando vinis e explicando passo a passo todo o processo  

desde a escuta, experimentação e execução dando oportunidade ao 

público de ele próprio sentir o “temperamento” de cada uma das máquinas.

 

Rolando Sá, conhecido como Serial, é nascido e criado no Porto. Nos 

anos 90, fez uma breve passagem por Londres, determinante aquando 

do seu regresso à Invicta para a criação da banda portuguesa Mind 

Da Gap. Foi com este grupo que compôs e produziu inúmeros álbuns, 

marcos de referência no hip hop português, nomeadamente o aclamado 

Sem Cerimónias (1997).  O seu percurso continua com projetos a solo, 

colaborações com outros artistas e, mais recentemente, com a banda 

Pro’Seeds. De gostos tão exigentes quanto ecléticos, a procura pelos  

beats e samples mais “juicy” não cessa.

serial –  
pare, escute  
e sample



práticas de arte sonora 
na educação ambiental 
criativa
por cláudia martinho

bytes e batidas
por ricardo baptista  
e samuel martins coellho

20+21 
out 
+3+4 
+17+18 
nov
2021
ação de longa 
duração

18:00 às 20:00

sala multiusos 

formadora
cláudia martinho

público ‑alvo
da educação pré

escolar e do 1º ciclo 

do ensino básico, 

pais e dinamizadores 

culturais

duração 

12 horas presencial  

+ 12 horas trabalho 

autónomo 

gratuito 

parceiro
município de braga, 

projeto audire: guardar 

memórias sonoras 

(centro de estudos 

e sociedade da 

universidade do minho

circuito escolar

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. 

Serão transmitidos conhecimentos, métodos e práticas artísticas que  

usam o som como ferramenta e meio de comunicação para potenciar  

o desenvolvimento preceptivo, emocional e cognitivo das crianças  

de um modo integral, participativo, inclusivo e sustentável. 

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).

O som, o silêncio, o ritmo e a exploração são os ingredientes desta oficina. 

Com ferramentas tecnológicas chegamos até eles e experimentamos, 

criamos novos sons, ritmos novos, novas músicas. Uma oficina que abre  

a porta à fruição, criação e manipulação do som de forma consciente  

e informada.

23 out 
2021 
workshop

sáb 10:00

formadores 

ricardo baptista 

e samuel martins 

coellho

público ‑alvo 
crianças dos 6 aos 14 

anos, acompanhadas 

por um adulto 

duração 
2h30m 

7 eur 
criança + 

acompanhante  

3 eur 
criança ou adulto 

extra 

mini circuito 



o que é a ficção num 
mundo fictício? 
por haroon mirza e jack jelfs

10 nov 
2021
masterclass

quar 18:00

online

formadores
haroon mirza  

 jack jelfs

público ‑alvo 
músicos, 

artistas digitais, 

programadores, 

professores e 

outros profissionais 

ou estudantes 

interessados na 

música eletrónica  

e nas artes media 

nº participantes
20

duração 

2 horas 

5 eur

masterclass via 
plataforma zoom 
(próximo da data  

será cedido o link  

aos participantes)

ministrada em inglês

circuito avançado

BMA lab

Neste BMA lab, os artistas Haroon Mirza e Jack Jelfs vão conduzir uma 

conversa e uma masterclass sobre o papel dos cenários fictícios na prática 

artística. 

Os participantes devem trazer um vídeo YouTube que considerem ter 

mudado a forma como pensam, para melhor ou pior. 

Haroon Mirza cria esculturas, performances e instalações imersivas que 

exploram a consciência da sua própria experiência. Descreve se como 

compositor, manipulando a eletricidade, um fenómeno natural vivo, invisível 

e volátil. O seu trabalho testa a interação e o atrito entre as ondas de som  

e luz e a corrente elétrica. Defensor da interferência, Mirza cria situações 

em que cruza propositadamente os fios de eletricidade e pede nos 

para reconsiderar as distinções preceptivas entre ruído, som e música, 

questionando a categorização das formas culturais. Tem exposto 

individualmente um pouco por todo o mundo. 

Também a viver em Londres, Jack Jelfs já lançou música sob vários 

pseudónimos e já se apresentou ou exibiu em locais como Tate Modern, 

o Barbican, Serpentine Gallery, FACT (Liverpool), CCCB (Barcelona), 

iMal (Bruxelas) e o Museu Nacional de Belas Artes de Taiwan (Taichung). 

Em 2018, junto com Haroon Mirza, venceu o Prémio Internacional CERN 

COLLIDE.

13 nov  
+11 dez
2021
visita guiada

sáb

mediadora
joana patrão

sessões
10:00, 11:00, 12:00, 

14:00, 15:00, 16:00  

e 17:00

duração
30 min

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:  
openfield

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.



válvula 19+20 
nov 
2021
blackbox

escolas  

19 nov sáb 15:00

famílias 

20 nov sáb 15:00

duração 

60min · m/12 

5 eur 

10 eur
pack espetáculo 

válvula + workshop 

desenhos efémeros. 

Inclui lugar para 1 

criança + 1 adulto em 

ambas as atividades
 
preço para escolas sob 
consulta em circuito@
bragamediaarts.com

criação 
antónio jorge gonçalves 
flávio almada 

interpretação
antónio jorge gonçalves 
(palavras e desenho digital) 
e lbc soldjah (palavras  
e música) 
direção e produção 
musical
ras m e dj erry g 
produção
culturproject 
uma encomenda lu.ca   
teatro luís de camões 

circuito para todos

circuito escolar

Válvula é um espetáculo para adolescentes, jovens e adultos que parte  

da história do Graffiti para nos levar numa viagem com diversas perguntas: 

Porque desenhamos nas paredes desde há milhares de anos? São esses traços 

transgressão ou arte, comunicação ou ocupação? Pode a desobediência 

ser legítima? 

Nesta performance inclassificável   meio palestra, meio concerto de hip

hop – o desenhador António Jorge Gonçalves guia nos com palavras e 

desenhos pelos riscos que caçadores recolectores fizeram nas rochas 

há 30.000 anos, pelas anotações desenhadas dos romanos nas paredes 

das casas em Pompeia, e pelos murais mexicanos de há 100 anos atrás, 

enquanto o MC e ativista Flávio Almada aka LBC Soldjah nos leva com 

palavras e música até às contradições sociais das nossas cidades.  

Tudo para podermos compreender as pinturas a lata de spray que enchem 

em sobressalto os nossos muros. Sem condescendência, o espetáculo 

atravessa vários temas numa perspetiva que está para lá do julgamento. 

desenhos efémeros: 
o desenho como 
performance
por antónio jorge gonçalves

O trabalho do artista visual António Jorge Gonçalves envolve banda 

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

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

e a manipulação criativa de objetos em retroprojetor de transparências para 

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

como a banda Galandum Galundaina ou a Orquestra Metropolitana de 

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

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

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

interdisciplinares através de imagens e vídeos. 

Na segunda parte, o artista explicará o seu método e dinâmica 

performativa do desenho digital em tempo real, possibilitando aos 

participantes a experimentação direta das suas possibilidades e da 

articulação do movimento humano com esta linguagem. 

Pretende se inspirar o desenvolvimento da potencialidade performativa 

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

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

transformado por qualquer pessoa, em qualquer contexto. 

20 nov 
2021 
masterclass
workshop

sáb 10:00

formador
antónio jorge 

gonçalves

público ‑alvo 

jovens a partir dos 12 

anos, acompanhados 

por um adulto

duração
2 horas

5 eur 
criança + adulto  

2 eur 
criança ou adulto 

extra 

10 eur 
pack espetáculo 

válvula + workshop 

desenhos efémeros. 

Inclui lugar para 1 

criança + 1 adulto em 

ambas as atividades



clube de inverno – 
sessões de exploração  
e improvisação 
com paulo furtado e rodrigo areias

14‑17 
dez
2021
workshop 
residência artística

música / imagem 

m/16 

sessões de criação 
14 a 16 dez 

ter a qui 

18:30 às 21:30

gratuito 

os músicos e artistas 

visuais interessados 

em participar devem 

enviar portfólio 

e/ou descrição 

do instrumento 

para circuito@

bragamediaarts.com 

até 8 de dezembro

apresentação 
pública
17 dez 
sex 22:30

parceiro 

OCUPA

O Clube de Inverno pretende ser um espaço informal de encontro, para 

exploração e improvisação nos domínios sonoro, musical e visual. De jam 

session acústico digital a laboratório de experimentação as possibilidades 

são imensas. Nesta quarta edição, o músico Paulo Furtado assume os 

comandos do som e o cineasta Rodrigo Areias orienta os inscritos no 

workshop de imagem. O resultado será apresentado ao público no contexto 

do OCUPA #6 – perspetiva sobre a música eletrónica e arte digital em 

Braga. 

Artista e multi instrumentista ligado a projetos como The Legendary 

Tigerman, Wraygunn ou Tédio Boys, Paulo Furtado é também realizador, 

ator, argumentista, fotógrafo e compositor de bandas sonoras com vários 

trabalhos publicados num já extenso e riquíssimo currículo multidisciplinar. 

Pauta se por uma entrega feroz e dedicada às artes em todas as suas 

dimensões, tendo recebido já inúmeros prémios e louvores. Paulo Furtado 

nasceu em Moçambique, mudou se para Portugal bastante jovem e desde 

então tem feito do mundo o seu palco. Sem fronteiras e a pulso é apontado 

com uma das grandes referências do rock feito em Portugal. 

Produtor e realizador de cinema e rock’n’roll, 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. No seu percurso 

produziu ou coproduziu filmes que vão desde o cinema de autor, 

documentário, videoarte e videoclips. 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. 

à procura dos sons 
escondidos 

Existem à nossa volta nas coisas que vemos, mas, também, naquelas que 

não vemos. Vêm de animais, de pessoas, de objetos que existem à nossa 

volta, mas também surgem dentro de nós. Muitas vezes estão escondidos 

atrás de outros maiores, outras vezes existem em sítios onde não 

conseguimos chegar facilmente. Nem sempre é fácil dar com eles, mas  

uma coisa é certa: para os encontrarmos vamos ter de escutar bem de perto!  

Já sabem do que estamos a falar? 

Do som, claro! Neste workshop, vamos partir à procura de outros 

sons escondidos e vamos aprender a guardá los e a misturá los em 

estúdio laboratório. No nosso laboratório e ou nos jardins do Museu dos 

Biscainhos, um pequeno refúgio ambiental com uma diversa fauna, flora  

e fungos, vamos encontrar os sons mais fascinantes e inesperados. 

21+22 
dez
2021 
workshop 

ter + qua

sala multiusos 

21 dez 
10:30 às 12:30 

14:30 às 17:00

22 dez 

14:30 às 17:00

formadora
inês luzio

destinatários
crianças a partir  

dos 10 anos  

(sem acompanhante 

adulto)

nº participantes 

10 

12 eur  

p/ participante

na tarde de 21 de 

dezembro, a atividade 

decorrerá nos 

jardins do museu dos 

biscainhos 

parceiro
museu dos biscainhos 

mini circuito 
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apoio

parceiros do programa trimestral 

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 efetuarse 
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). 




