2020

nov – dez

até 31 dez · instalação
scale travels

approximation (tbc)
por transforma

até 9 jan · exposição

floating codes
por ralf baecker

1+8+15+22 nov · som / vídeo /
imagem / texto

adriana romero
e joana patrão

apresentam livro das transfigurações
7 nov · música

lucrecia dalt
apresenta no era sólida
18 nov · música

kali malone
DE QUE FALAMOS QUANDO
FALAMOS DE RACISMO
20 + 21 nov · conversa / cinema

#2 – cristina roldão
+ i’m not your negro
raoul peck, 2016
3 dez · conversa

#3 – lúcia gomes
21 nov · música

três tristes tigres
apresenta mínima luz

28 nov · música / imagem
22–28 nov · residência artística

a azenha

por cláudia guerreiro e filho da mãe
4 dez · música

abul mogard
5–8 dez · residência artística
trabalho da casa

omie wise

12 dez · performance / dança
7–12 dez · residência artística

guelra

o meu corpo é feito de barulho
dos outros
por paulo henrique
18+19 dez · música / cinema /
instalação / conversa

ocupa #5

perspectiva sobre música
eletrónica e arte digital em braga
com clube de inverno, haarvöl,
inês malheiro + gonçalo penas,
duarte amorim, fred rompant
+ imaginando, paulo furtado,
rodrigo areias, ana deus,
fernando josé pereira,
daniel ribas e vítor ribeiro
SERVIÇO EDUCATIVO
nov + dez · oficina / dança
fora de circuito

m_e_m_u –
coreografar
memórias
por arte total

19 nov + 2 dez · workshop
circuito escolar

we! workshops de
experimentação
7 nov · workshop
mini circuito

a voz de todos:
o gesto, a fala,
o canto!
por joaquim branco

14+16 nov · espetáculo
circuito para todos

nas entre linhas
28 nov · workshop
fora de circuito

formação de
formadores de
serviços educativos
e mediação artística
por artur carvalho

5–17 dez · residência artística
18 dez · apresentação pública
música / som / imagem /
residência artística
circuito avançado

clube de inverno

sessões de exploração e improvisação
com paulo furtado e rodrigo areias
21+22 dez · workshop
mini circuito

acolá, ali, além
oficina de desenho animado
por joana nogueira

até
31 dez
2020

approximation
(tbc)

instalação

por transforma

galeria INL
gratuito

Luke Bennett, Baris Hasselbach e Simon Krahl formam os Transforma,
coletivo que trabalha com uma série de técnicas nas quais a matéria
assume um aspeto sobrenatural através de observações especificas com
a utilização de uma câmara. Ao longo dos anos, este coletivo artístico reuniu
e arquivou um diverso conjunto de materiais que se tornaram o cerne para
as inúmeras instalações, performances audiovisuais e vídeos.
A convite do gnration, em maio deste ano, em plena pandemia,
desenvolveram uma residência artística a partir do seu estúdio em Berlim.
Em Approximation (tbc), o material de arquivo de Transforma foi literalmente
colocado ao microscópio. O título faz referência à tentativa contínua da
ciência e da arte em obter intuições por meio da pesquisa e da prática.
Ironicamente, remete também para a impossibilidade de frequentarem
fisicamente a residência devido ao período que se vive. Como uma forma
de abrir uma nova dimensão visual para estruturas familiares, o coletivo
enviou amostras para o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia
(INL) de forma a serem digitalizadas e medidas, com o intuito de transpor
meios e imaginação. Em simultâneo, foram realizadas análises adicionais
às propriedades lúmicas das amostras, tendo por objetivo observar o que
acontece além da luz visível. Paralelamente a estes processos, Transforma
criou uma série de novas peças vídeo no seu laboratório na Alemanha,
utilizando amostra maiores desses mesmos materiais
Dado o contexto atual, que os impede de estar em contacto próximo com

parceiro
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

cientistas e investigadores do INL, o grupo de artistas desenvolveu este
trabalho recorrendo à comunicação digital, com inúmeras e esclarecedoras
conversas com o investigador Pedro Salomé e a sua equipa. Fruto desta
distância física, recolheram ainda dados da vida profissional dos investigadores
através de um questionário, material que utilizam também na instalação e que
acrescenta uma outra camada de inspiração à pesquisa e experimentação
em estúdio. A narração, falada por vozes de computador, foi recolhida a
partir destas conversas e são também projetadas na instalação. Os dados
correlacionados, as visualizações do INL e as novas imagens do coletivo podem
agora ser vistas neste trabalho único e imagem do período que o mundo vive.
Under Scale Travels, a collaborative program about art and nanotechnology
between gnration and International Iberian Nanotechnology Laboratory
(INL), German collective Transforma presents a new audiovisual work.

até
9 jan
2021
exposição
galeria gnration
gratuito
m/6 anos

floating codes
por ralf baecker

Floating Codes é a primeira exposição do alemão Ralf Baecker em Portugal
e resulta de uma encomenda do gnration. Nesta exposição, Ralf Baecker
apresenta duas peças, “A Natural History of Networks” e “Interface I”.
Baecker foca o seu trabalho na relação entre arte, ciência e tecnologia.
Através de instalações, dispositivos eletrónicos e mecânicos, Ralf Baecker
explora os mecanismos fundamentais da tecnologia enquanto veículo
artístico. Nas suas representações dos processos digitais e tecnológicos,
Baecker propõe uma visão poética acerca da criação contemporânea.
No cerne dos seus objetos encontramos uma ligação do virtual
com o mundo real.
Com uma perspetiva arqueológica dos elementos tecnológicos,
Ralf Baecker procura em dispositivos obsoletos vestígios e funções
que ainda são detetáveis nas tecnologias atuais.
Baecker procura o híbrido entre metodologias digitais, contemporâneas
e uma prática artística orientada para a fisicalidade. Como resultado
disso, entende a tecnologia não como uma ferramenta, mas como
um instrumento epistemológico, que coloca questões elementares
sobre um mundo percecionado através dessa mesma tecnologia.
Baecker foi distinguido com diversos prémios pelo seu trabalho,
incluindo o mais alto prémio do Japan Media Art Festival em 2017,
uma menção honrosa no Prix Ars Electronica em 2012 e 2014 e um
segundo prémio no VIDA 14.0 Art & Artificial Life Award em Madrid,
entre muitos outros galardões de referência internacional.
O seu trabalho foi apresentado em festivais e exposições internacionais,
como o International Triennial of New Media Art 2014, em Beijing,
Künstlerhaus Wien, ZKM | Center for Art and New Media in Karlsruhe,
Martin‑Gropius‑Bau em Berlin, WINZAVOD Center for Contemporary
Art in Moscow, Laboral Centro de Arte em Gijon, Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB), NTT InterCommunication
Center em Tokyo, Kasseler Kunstverein e Malmö Konsthall.
Commissioned and presented by gnration, ‘Floating Codes’ is the first
solo exhibition of multi awarded German artist Ralf Baecker in Portugal.

a galeria gnration tem
o apoio da EDIGMA

scale travels: transforma – approximation (tbc)

floating codes, por ralf baecker

adriana romero e joana patrão - livro das transfigurações

lucrecia dalt

três tristes tigres

de que falamos quando falamos de racismo - i’m not your negro

kali malone

1+8+15
+22 nov
2020

adriana romero
e joana patrão

multidisciplinar

apresentam livro das transfigurações

dom 21:00
Fruto de um convite do gnration para desenvolver um novo trabalho
www.gnration.pt

artístico, Adriana Romero e Joana Patrão apresentam o "Livro das

fb.com/gnration.pt

transfigurações”, um conjunto de peças que cruzam som, vídeo, fotografia,
desenho e texto, que sugerem uma deambulação sobre as origens do

gratuito

simulacro e dos desvios da imagem. Numa série de sete publicações,
Adriana Romero e Joana Patrão propõem uma viagem pela metamorfose de
uma mesma ideia, que se manifesta em imagens recorrentes, recuperadas
de mitos antigos, ficções distópicas, programas informáticos. São
histórias de duplos: o mito de Pigmalião, a Invenção de Morel e as moiras
encantadas, o primeiro contorno da sombra - testemunho de uma ausência,
a imagem que se transforma em vida ou a vida que afinal é imagem -, entre
o simulacro mitológico e a simulação digital. Seguem a obsessão de uma
imagem que procura o seu referente – poder-se-ia também dizer a aura –
e que nesse processo repete a sua criação e destruição. Estas tentativas
de encarnação refratam-se em diferentes meios, desagregadas e
cumulativas, revelando a sua natureza de substituição.
Adriana Romero é natural de Braga, integra a equipa artística d’O Bando
de Surunyo e no seu currículo destacam-se os projetos “Vale, Cantata
Nº4 de Bach” e “Carta aos Músicos”. Como performer, integra o
quinteto Capítulo e gravou as Liebeslieder Waltzes (Festival Euroclassical).
Foi solista em vários projetos, destacando W, da Sonoscopia/Teatro
de Ferro e 2ª Sinfonia de Mahler – Ressurreição.
Joana Patrão é natural de Barcelos, estudou na Faculdade de Belas
Artes da Universidade do Porto e na Aalto University, na Finlândia.
Recentemente, apresentou exposições individuais como Céu de sal,
sal da terra (2020), na Lab Box / Art Curator Grid, em Lisboa, e Desenho
natural. A água flui na linha (2019), na Fundação Júlio Resende,
e ainda a exposição online Becoming: meditations (2020), 4Cs.
Como dupla assinaram os projetos Monte Olimpo (2016), Sobre a noite
cósmica (2017) e Ceráunia (2019), os dois últimos com apoio da Fundação
Bracara Augusta.
Commissioned by gnration, Portuguese artists Adriana Romero
e Joana Patrão present ‘Livro das Transfigurações’, a series of sound,
video, image and text pieces about simulacra and metamorphosis.

7 nov
2020

lucrecia dalt
apresenta no era sólida

música
sáb 18:00

Seis anos após ter passado pelo gnration, em noite partilhada com
os Pere Ubu de David Thomas, a produtora colombiana Lucrecia Dalt

blackbox

regressaria a Braga em março deste ano para apresentar Anticlines,

7 euros

sétimo e então seu mais recente disco, lançado em 2018, que marcava
a sua estreia pela editora nova‑iorquina RVNG Intl. A noite seria partilhada

m/6 anos

com Jerusalem In My Heart, projeto de Radwan Ghazi Moumneh,
uma das figuras de proa do movimento musical contemporâneo
de Montreal e do Médio‑Oriente.
Mas nem tudo a pandemia deitou por água, bem pelo contrário:
a reposição do concerto de Lucrecia Dalt traz um fresquíssimo novo
disco. No era sólida viu luz na primeira quinzena de setembro e mantém
como casa editorial a mesma do seu antecessor. Lucrecia descreve‑o
como “um caminho introspetivo para ambientes sobrenaturais, onde
o Eu se transforma em som, funcionando como uma bússola para
os que procuram uma possessão musical”. O disco mantém também
a busca incessante de Lucrecia pela abstração contínua de percussão
e pulso, explorando a música ambient e tornando‑a em algo próprio,
inovador e incomum, que resvala para uma espécie de poesia eletrónica
de cunho etéreo e surrealista. Apesar de viver em Berlim, procura estar
sempre próxima das raízes da sua cultura. Se em Anticlines se apoia
nos ritmos tradicionais da América do Sul para dar corpo à composição
eletrónica contemporânea que apresentara, em No era sólida extravasa
o campo artístico e reverte parte das receitas para a associação Terra
Digna, organização que trabalha em prol da defesa das comunidades
colombianas afetadas por políticas económicas que violam os direitos
humanos e devastam o meio ambiente. Engenheira geotécnica de
formação, inspira‑se na antiga atividade profissional como metáfora,
contexto e ambiente para a música que cria.
Lucrecia colaborou ao longo dos anos com nomes bem conhecidos
da praça como Julia Holter, Rashad Becker, F.S. Blumm ou Gudrun Gut,
mas só ao sétimo disco teve finalmente a atenção internacional que
merecia. Ao oitavo, chega a certeza de que é uma artista singular
com obra brilhantemente invulgar.
Berlin‑based Colombian electronic producer Lucrecia Dalt presents
her eighth studio album ‘No era sólida’.

18 nov
2020
música

kali malone
A música eletrónica tem sido frutífera em nomes femininos nos
últimos anos. Caterina Barbieri, Sarah Davachi, Laurel Halo, Kara‑Lis

qua 19:30

Coverdale, Ellen Arkbro ou Kaitlyn Aurelia Smith só e apenas para
citar alguns. Neste rol de nomes, e apesar da sua ainda curta carreira,

blackbox

encontramos já o nome de Kali Malone. Aos 26 anos e a concluir

7 euros

mestrado em composição eletroacústica na The Royal College
of Music, Kali Malone é um dos nomes em ascensão na música

m/6 anos

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.

21 nov
2020
música
sáb 18:00

três tristes
tigres
apresenta mínima luz

blackbox
9 euros

Há um lugar único ocupado pelos Três Tristes Tigres na história
da música portuguesa da década de 90 e isso é um facto inegável.

m/6 anos

Com um legado ímpar enquanto grupo, o mérito é indissociável dos
nomes de Ana Deus e Alexandre Soares, músicos que se espelham
através de uma linguagem e estética própria e que os distingue
invariavelmente enquanto artistas – comprovam‑no também em Osso
Vaidoso, projeto que o duo tem em comum. Foi essa singularidade de
criação de Ana e Alexandre que ficou também marcada na resistência
ao tempo das canções que compuseram há décadas para a discografia
de Três Tristes Tigres e que vimos no palco do gnration, em setembro
de 2017, digressão alavancada pelo convite do Teatro Municipal do
Porto – Rivoli para a celebração dos vinte anos de Guia Espiritual (1996)
e onde acabaram por revisitar ainda temas de Comum (1998).
Talvez seja da junção do regresso aos palcos e da benesse artística
de saber fazer canções que não ficam presas no tempo que terá surgido
a vontade para a criação de Mínima Luz, o novo disco de originais do
grupo portuense, lançado em maio deste ano. Composto e produzido
por Alexandre Soares e Ana Deus, o trabalho conta com participações
do baterista Fred Ferreira (Orelha Negra, Banda do Mar, Buraka Som
Sistema), do baixista Rui Martelo, do percussionista Gustavo Costa e
da harpista Angélica Salvi. Neste regresso, ressalva‑se nas colaborações
também o nome da poetisa e dramaturga Regina Guimarães, letrista
e amiga de longa‑data, figura importante na arte do grupo, que entrega
ao disco cinco poemas, que se veem ladeados por poemas de Luca Argel
(com quem Ana Deus partilha o projeto Ruido Vário), da própria Ana Deus
e de traduções adaptadas de poemas William Blake e Langston Hughes.
Para o grupo, Mínima Luz é “a vontade de estar presente no hoje, e ser
parte dele também”, manifesto humilde de um dos mais importantes
nomes da música portuguesa e de quem não sabe que faz canções
que não se desvanecem com o passar do tempo.
Portuguese alternative‑pop group Três Tristes Tigres presents
their acclaimed new album ‘Mínima Luz’.

apoio
Antena 3

20+
21 nov
+3 dez
2020
conversa
cinema
#2
20 nov
sex 19:00
cinema
blackbox
3 euros
m/12 anos
21 nov

de que
falamos
quando
falamos
de racismo

sáb 15:00
conversa

Toda a discriminação constrói‑se através de uma ideia de

sala multiusos

diferença, o que conduz à questão: diferente de quem? Esta ideia

gratuito

é imposta pelo seu referente, o normativo — no caso português,

m/6 anos

o sujeito branco. A discriminação racial constitui uma das mais
ignorantes construções sociais da humanidade, com os resultados

#3

ignóbeis, históricos e contemporâneos, que se conhecem. Este

3 dez

é um ciclo de conversas e cinema que partem do trauma do outro

conversa

diferente, da “antítese” inventada sobre o qual este se define, e que

qui 22:00

o dão a ver, que o explicam, que o debatem. O tempo que vivemos

blackbox

torna este ciclo imperativo: está na hora de falarmos sobre este

gratuito

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

m/6 anos

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.

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

#2
com cristina roldão
Cristina Roldão é socióloga, investigadora
no CIES‑IUL e professora da ESE‑IPS. É uma
voz ativa no debate público e académico
sobre o (anti)racismo em Portugal. Tem‑se
debruçado sobre as desigualdades perante
a escola e os processos de exclusão e
racismo que tocam os afrodescendentes,
assim como esteve envolvida no debate
sobre a recolha de dados étnico‑raciais
nos Censos.
A moderação da conversa estará a cargo
de João Rosmaninho, arquiteto e professor
na Universidade do Minho.

+ i’m not your negro
realizado por Raoul Peck
escrito por James Baldwin

#3
com lúcia gomes

com a voz de Samuel L. Jackson
frança, eua / 2016 / 93 mim / cor e p&b / m/12
Lúcia Gomes nasceu em 1980.
Em 1979, James Baldwin escreveu ao

É licenciada em Direito pela Universidade

seu editor dizendo que o seu próximo

de Coimbra, advogada, árbitra no

projecto, Remember This House, seria um

Conselho Económico e Social, juiz social

livro revolucionário sobre as vidas e os

junto do Tribunal de Família e Menores

assassinatos de três dos seus amigos mais

da Comarca de Lisboa. Foi eleita nas

próximos : Medgar Evers, Malcolm X e Martin

Assembleias Municipais de Santa Maria

Luther King, Jr. Quando morreu, em 1987,

da Feira e Lisboa e na Assembleia

deixou apenas 30 páginas do manuscrito.

Metropolitana do Porto entre 2005

Este documentário extraordinário dá voz

e 2017. Ao longo da sua atividade cívica,

às palavras de Baldwin e, usando preciosos

profissional e política tem sido uma

materiais de arquivo, volta a trazer para a

voz ativa no combate ao racismo.

ribalta as questões raciais na América.
A moderação da conversa estará
a cargo de João Rosmaninho,
arquiteto e professor na Universidade
do Minho.

28 nov
2020

a azenha
por cláudia guerreiro e filho da mãe

música
imagem
residência artística

Cláudia Guerreiro e Rui Carvalho (Filho da Mãe), ambos músicos, ela
também ilustradora e escultora, são amigos há 20 anos, casados há

sáb 18:00

10, mas são raras as vezes em que se encontram no palco. Foi algures
no Alentejo que descobriram a história que move o espetáculo a que

blackbox

chamaram de “A Azenha”. É a partir de uma casa na planície alentejana,

9 euros

onde em tempos D. Dinis teve uma amante, que desenvolvem a narrativa
que utilizam para construir esta viagem sensitiva. A casa é a mesma casa

m/6 anos

onde viveram o escultor e artista modernista Jorge Vieira, um dos mais
influentes do século XX português e uma das figuras a quem se atribui
a introdução do abstracionismo em Portugal ainda durante a década
de 40, e a escultora Noémia Cruz, colaboradora de Jorge e responsável
pela execução da sua obra pública após a sua morte.
Inspirados nas personagens de Jorge Vieira, a guitarra de Filho
da Mãe casa‑se com as imagens de Cláudia Guerreiro. Cláudia pinta,
cria cenário de cor e papel, usa figuras de papel em jeito de marionetas
e movimenta luz num vidro, que é filmado e projetado. A guitarra
de Rui Carvalho é a “voz” da história. Tudo em tempo real.
“A Azenha” fala de amores cósmicos e intuitivos em sítios a que
todos pertencemos, na terra ou no espaço, de dia ou de noite,
das impossibilidades do amor e das estranhas condições em que
ele decide acontecer. No fim, as nossas casas são onde amamos.
Um ano depois da primeira e única apresentação de “A Azenha”,
Cláudia Guerreiro e Rui Carvalho desenvolvem e aprimoram o espetáculo
em Braga, em contexto de residência artística, com o apoio à criação
do gnration. No final da residência, voltam a palco, para os vermos juntos,
numa das raras aparições, esperando que “A Azenha” deles e de
Jorge Vieira seja também, por momentos, a casa de todos nós.
Illustrator and sculptor Cláudia Guerreiro and fingerstyle guitarist
Filho da Mãe presents an audiovisual concert developed under
artistic residency and inspired by Portugal’s influential 20th
century modernist artist and sculptor Jorge Vieira.

apoio
Antena 3

4 dez
2020

abul mogard
Abul Mogard nasceu em Belgrado, na Sérvia, e passou grande parte da

música

sua vida a trabalhar numa fábrica metalúrgica. Quando se aposentou,
sentiu falta dos barulhos e do ritmo dos sons que marcavam o seu dia

sex 22:00

‑a‑dia laboral. Foi aí que decidiu experimentar fazer música: recorreu
a sintetizadores, alguns construídos pelo próprio, e procurou recriar

blackbox

os sons que estavam perdidos no ambiente da sua realidade passada.

7 euros

O resultado levou a drones imersivos, zumbidos e ruídos que criavam
texturas de ambiente similares aos que encontrava no seu trabalho.

m/6 anos

Abul estreou‑se com dois álbuns, Abul Mogard (2012) e Drifted Heaven
(2013), ambos pela VCO Records, editora do multi‑instrumentista norte

parceiro

‑americano Steve Moore (metade do duo Zombi). Aqui edita ainda Lulled

madeira dig

Glaciers (2014), trabalho colaborativo com o músico experimental alemão
Siegmar Fricke e o artista sonoro britânico Justin Wiggan. Mais tarde,
já na editora londrina Ecstatic, de Alessio Natalizia, edita um conjunto
de álbuns onde se destaca o internacionalmente aclamado Circular
Forms (2015), disco composto por quatro peças sonoras sintetizadas
que servem de perfeito exemplo da música profundamente evocativa
de Mogard. Desde então tem vindo a editar apenas música de suprema
excelência: Above All Dreams (2018), disco composto por seis peças,
divinas e cinemáticas, resulta de três anos de dedicação à composição
com sintetizadores modulares e que se constituiu de imediato como
uma nova obra‑prima da sua carreira; ou Kimberlin (2019), devastadora
e sublime banda‑sonora para a curta‑metragem experimental com o
mesmo nome, realizada pelo artista britânico Duncan Whitley. Também
no último ano, Mogard apresentou And We Are Passing Through Silently,
trabalho de remisturas para temas de Brian Eno e Gordon Sharp
(Cindytalk), Aïsha Devi, Fovea Hex e Penelope Trappes, entre outros,
e onde podemos descobrir a sua sensibilidade única para manipular
voz, mestria desconhecida e ausente na sua restante obra, de carácter
puramente instrumental.
O que não é desconhecido é que Abul Mogard é um enigma
– talvez o maior da atualidade da música moderna sintetizada; mas,
ao mesmo tempo, sabemos que é um dos nomes mais singulares deste
universo sonoro.
O espetáculo de Abul Mogard contará com visuais pela artista
visual Marja de Sanctis.
Serbian synthesist Abul Mogard is one of the bigger enigmas in modern
synth music.

5‑8 dez
2020

trabalho da casa

omie wise

residência artística
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 e The Nancy Resistance Wide
Band compõem o leque de cinco anos de Trabalho(s) da Casa.
A segunda encomenda deste ano atípico tem já destino. 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 de Almeida (piano, mellotron, hammond
e sintetizadores), 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. Em setembro de 2019
editaram To Know Thyself, primeiro trabalho de originais que marca
o trajeto da banda pelo afunilamento das referências sonoras de cada
um dos seus elementos. Agora, partem para uma residência artística em
busca de um disco sucessor, que terá apresentação pública em 2021.
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.

Modern progressive rock band from Braga Omie Wise prepares
a new record commissioned by gnration and under the Trabalho
da Casa artist‑in‑residence program.

7‑12 dez
2020
dança
residência artística
blackbox

guelra

o meu corpo é feito
de barulho dos outros
por paulo henrique

3 euros
m/6 anos

Interessado em alargar o olhar do corpo e as possibilidades da dança
através de utensílios e conceitos, o coreógrafo e performer português

12 dez

Paulo Henrique encontra na imagem e na tecnologia uma forma de se

apresentação pública

retirar da dança enquanto produto. Não obstante, interessa‑se pelas

sáb 16:00

formas, formatos e suportes de fazer existir a dança, procurando

(pede‑se a

a difusão de outros olhares relativos ao corpo em movimento

comparência

e aos seus significados possíveis como “pele” cultural e social.

do público

Paulo Henrique tem vindo a criar espetáculos pluridisciplinares,

30 minutos

cruzando dança, teatro e vídeo. Na sua carreira foi já bolseiro no Lee

antes)

Strasberg Theatre and Film Institut, em Nova Iorque, cidade onde também
frequentou o instituto Film/Video & Arts, e foi ainda interno na companhia

parceria

norte‑americana de dança da coreógrafa e bailarina Trisha Brown.

Arte Total

O seu trabalho foi mencionado em várias publicações e é parte
integrante do Digital Performance Archive (DPA), projeto de
documentação sobre uso criativo de tecnologia na performance.
Para este Guelra, o artista apresenta “O meu corpo é feito de barulho
dos outros”, trabalho que desenvolverá em residência artística ao longo
de uma semana. Na final da residência, fará uma apresentação pública
onde convida à participação do público através do uso dos seus telemóveis
pessoais. 30 minutos antes da sessão, Paulo Henrique mostrará como
o público participará, permitindo assim a sua influência numa narrativa
partilhada em redes e nas redes sociais.
o meu corpo é feito de barulho dos outros
Enigma a explorar, esse do corpo que vê, mas também é visto, entre
barulhos, ruídos que o transformam segundo os contextos, os suportes

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.

para o ver, recriar, partilhar e lhe dar visibilidade e novas leituras. Isso
passa por uma escrita, um suporte por técnicas que transformam o olhar
do corpo. Um olhar sobre o corpo, perturbado ou enriquecido pelo barulho
dos outros, do mundo e da capacidade de lhe restituir outras ficções.
Contemporary dance piece created by the Portuguese choreographer and
performer Paulo Henrique under Guelra, an artist‑in‑residence program.

a azenha, por cláudia guerreiro e filho da mãe

abul mogard

guelra, com paulo henrique

ocupa#5 – polissonografia II, por duarte amorim

ocupa#5 – clube de inverno, com paulo furtado (na foto)
e rodrigo areias

ocupa #5 - canal – conduto, por inês malheiro
e gonçalo penas

trabalho da casa: omie wise

18+19
dez
2020
música
cinema
instalação
conversa
clube de inverno
5 euros
performance
e filme‑concerto
5 euros
conversas
e instalações
gratuito
vários locais
m/6 anos
parceiros
auaufeiomau
município de braga
braga media arts

ocupa #5
perspetiva sobre música eletrónica
e arte digital em braga
Desde 2017 que Braga é Cidade Criativa da UNESCO no domínio das
media arts, título e posicionamento que a integra numa rede de 246
cidades que colocam a criatividade no centro do seu desenvolvimento
social, cultural e económico. Contribuindo para legitimação deste título 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.
Com o claro objetivo de promover 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 quatro edições de sucesso. Para a sua quinta 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. After
four successful editions, OCUPA returns to gnration for the fifth time
with concerts, installations and talks.

sex · 18 dez

15:30 · sala de conferências

22:00 · música · blackbox

conversa · música e cinema

clube de inverno

painel #1

com paulo furtado e rodrigo areias
16:30 · sala de conferências
sáb · 19 dez

conversa · música e cinema

10:00 – 18:00 · instalação

painel #2

sala de formação
polissonografia II

22:00 · sala multiusos

por duarte amorim

concerto
canal – conduto

10:00-18:00 /

por inês malheiro e gonçalo penas

21:30-23:30 · instalação

22:45

light grains

filme‑concerto

por fred rompant + imaginando

o gabinete do dr. caligari

pátio interior

por haarvöl · blackbox

instalação

polissonografia II
por duarte amorim
projeto vencedor dos laboratórios
de verão 2020
Numa sociedade de relações ininterruptas

filme‑concerto

o sono é o último lugar de resistência

o gabinete do dr. caligari

ao online continuo. No entanto, a ideia
da aniquilação do sono para garantir
o progresso está cada vez mais presente
numa sociedade capitalista e é refletida
nesta instalação que consiste numa
composição que conjuga elementos
sensoriais como os lasers e o som,
baseados nos dados dos tratamentos
para distúrbios de sono.
As variações eléctricas, resultantes
de maiores ou menores densidades de
consciência são registadas através de
uma polissonografia, que é um exame não
invasivo que mede a atividade cerebral,
cardíaca, ocular e muscular durante
o sono. Esta recolha de dados foi
a base para a criação e manipulação
da instalação.

por haarvöl
“O Gabinete de Dr. Caligari”, filme mudo
de 1920 do cineasta alemão Robert Wiene,
é um dos expoentes máximos do chamado
“movimento expressionista alemão” referente
ao início do século passado. Na celebração
dos 100 anos da película de terror que
melhor retrata esta corrente artística
e cultural, Haarvöl, coletivo de música
experimental e eletrónica composto por
Fernando José Pereira e João Faria, a quem
se junta Rui Manuel Vieira na componente
visual, compôs música original para uma
hipotética banda‑sonora do filme com
argumento de Hans Janowitz e Carl Mayer.
Para Haarvöl não é estranha a relação com
o cinema. Desde o seu início, em 2012, que
a música do projeto vem sendo caracterizada

instalação

light grains
por imaginando e frederico rompante

como “cinemática”. Não obstante, realizaram
filmes com temáticas específicas e dois
dos seus elementos são artistas visuais
ligados fundamentalmente às imagens em
movimento. Com nove álbuns na carreira

Instalação resultante de encomenda

do coletivo, publicados por editoras como

artística que junta a Imaginando,

a holandesa Moving Furniture Records ou

empresa bracarense especializada no

as portuguesas PAD, Crónica e Amateur,

desenvolvimento de software multimédia

mostram ainda o seu trabalho através de

tendo no seu portfolio várias aplicações

instalações audiovisuais, formato artístico

orientadas à criação e performance

que apresentaram já em espaços como

musical, bem como instalações interativas,

o Museu de Serralves.

e Fred Rompante, designer de iluminação,
criador visual de espetáculos e fundador
da empresa de arte visual Side Effects.

concerto

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 quarta edição,
o Clube de Inverno será conduzido pelo
músico Paulo Furtado (The Legendary
Tigerman) e pelo cineasta Rodrigo Areias.

conversa

música e cinema
A edição deste ano do OCUPA foca,
com particular ênfase, a relação entre
som e imagem em movimento. Fá‑lo pela

concerto

canal — conduto

apresentação da banda‑sonora ao vivo para
“O Gabinete do Dr. Caligari”, clássico de
Robert Wiene, pelos Haarvöl e através da

por inês malheiro

apresentação do Clube de Inverno, iniciativa

e gonçalo penas

que une Rodrigo Areias, Paulo Furtado
e um conjunto de participantes locais.

A partir de uma encomenda do

A música e o cinema serão também

gnration, Inês Malheiro e Gonçalo

mote para duas conversas informais

Penas apresentam um disco‑EP e uma

que vão contar com a participação de

performance que podem ser lidos como

cineastas, músicos, académicos e críticos

uma reflexão sobre o tempo que cada um

de cinema, abordando tópicos como

atravessa. Da inquietação, procuraram

processos colaborativos de criação e a

destruir por dentro para construir por fora.

história da relação entre os dois domínios.

De entre teorias ambiciosas, conceitos
metafísicos, ideias circulares e narrativas
desnaturadas, escapou a colaboração
que desagua em “Canal — Conduto”.
Uma colaboração que cria novos
pontos de equilíbrio, onde Inês Malheiro
e Gonçalo Penas são o submerso de
“Canal — Conduto”.

painel #1
com Paulo Furtado (músico) e Rodrigo Areias
(cineasta), moderado por Daniel Ribas
(professor na Universidade Católica
Portuguesa e crítico no jornal Público)

painel #2
Fernando José Pereira (professor
na Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto e membro de
Haarvöl) e Ana Deus (artista), moderado
por Vítor Ribeiro (Close‑Up ‑ Observatório
de Cinema de Vila Nova de Famalicão)

circuito
@ gnration
mini circuito
atividades
e espetáculos
para famílias
circuito escolar
atividades para a
comunidade escolar
circuito avançado
atividades e formação
para públicos jovem,

circuito
serviço
educativo
braga
media arts

adulto e iniciado
circuito para todos
atividades e
espetáculos para
todos os públicos
fora de circuito
projetos especiais

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.

set–dez m_e_m_u
coreografar memórias
2020
por arte total
online e gnration

Em m_e_m_u, arriscamos uma experiência performativa onde as memórias

gratuito

dos participantes são o ponto de partida. Neste projeto marcamos encontro
entre a estrutura de dança Arte Total e o grupo de jovens Padre David de

parceiro

Oliveira Martins para, juntos, descobrirem como um espaço coreográfico

arte total,

pode ser um espaço de relações, onde diferentes forças e tensões se

centro social

cruzam, para produzir um objeto em permanente construção.

padre david de
oliveira martins

m_e_m_u divide‑se em dois momentos distintos: um primeiro trabalho

formadores

de exploração e construção coreográfica, em formato de oficina, e um

arte total

segundo momento onde apresentamos ao público o resultado desse
processo em formato vídeo dança.

fora de circuito

Nota os vídeos produzidos
no contexto deste projeto
são musicados pela ODE
‑ Orquestra de Dispositivos
Eletrónicos

19 nov
+2 dez
2020

we! workshops de
experimentação

workshop

Destinados ao público escolar, os WE! Workshops de Experimentação
são o lugar para arregaçarmos as mangas. Aqui construímos robôs

19 nov · qui

ou máscaras virtuais, somos músicos e capturamos sons, fazemos

destinatários

experiências com a luz ou com a voz.

alunos de todas
as idades das escolas
do concelho de braga

19 nov

a voz de todos – o gesto, a fala, o canto!
por joaquim branco

2 dez · qua
destinatários

Às vezes a nossa voz sussurra, outras vezes narra, de vez em quando

alunos do 3º ciclo

grita e muitas vezes canta. De todas as vezes, a eletrónica tem o poder

e secundário

de a expandir. Neste workshop vamos ligar a voz de todos a microfones,
efeitos, controladores, acessíveis a qualquer um, para explorarmos

sessões

caminhos diversos que amplificam o prazer de sermos voz.

10:00 + 14:00
inscrição

2 dez

em circuito@

oficina de pixilação

bragamediaarts.com

por joana nogueira e patrícia rodrigues

gratuito
A pixilação é uma técnica de animação stop‑motion que consiste em
circuito escolar

fotografar cada instante de uma ação de uma pessoa ou objeto, de forma
a criar a ilusão de um movimento contínuo. Após uma breve introdução
à magia do cinema de animação, nesta oficina os alunos serão convidados
a realizar pequenos exercícios em pixilação recorrendo a uma aplicação
gratuita disponibilizada para computador ou telemóvel.

7 nov
2020

a voz de todos:
o gesto, a fala, o canto!
por joaquim branco

workshop

A que soa a voz de uma família e quantas vozes cabem nesta? Há vozes
que falam, pedem, sussurram, contestam, gritam e cantam! A eletrónica

sáb 10:00

dos microfones e dos efeitos vai expandi‑las, baralhá‑las e amplificar
o prazer de todos sermos voz. Um encontro perfeito para pais, filhos,

7 euros criança

avós e irmãos, que tem como base um repertório de canções conhecidas

+ acompanhante

de todos e vocalizações espontâneas.

3 euros criação extra
duração 2h30
formador
joaquim branco
público‑alvo
famílias com crianças
dos 6 aos 14 anos
Limite de
participantes
10 participantes,
acompanhadas
de um adulto
mini circuito

Nota
é obrigatório o uso
de máscara por todos
os participantes
do workshop.

m_e_m_u coreografar memórias

we! workshops de experimentação

a voz de todos: o gesto, a fala, o canto!

nas entre linhas

formação de formadores

acolá, ali, além

14+16
nov
2020

nas entre linhas

espetáculo

Um dia, enquanto Zé lia o jornal como em todas as manhãs, reparou
que, quase por magia, as palavras se alteravam ou desapareciam.

14 nov · sáb

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

16:00 famílias

realmente acontecia no mundo! A partir desse dia, não descansou

16 nov · seg

até descobrir o que se passava e lutou até conseguir ler, de novo,

15:00 escolas

o jornal até ao fim ‑ sem as palavras cortadas, apagadas ou riscadas.

5 euros

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

(<16 anos 2,5 euros)

dos anos da ditadura do Estado Novo em Portugal. Uma coprodução

preço para escolas

do Circuito ‑ Serviço Educativo Braga Media Arts e do Serviço Educativo

sob consulta

Casa da Música.

em circuito@
bragamediaarts.com
m/6 anos
circuito para todos
criação
tânia dinis, ivo romeu
bastos e 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
coprodução
circuito ‑ serviço educativo
braga media arts e serviço
educativo da casa da
música

28 nov
2020
workshop

formação de
formadores de
serviços educativos
e mediação artística
por artur carvalho

sala multiusos
grupo 1
10:00–13:00
grupo 2
15:00–18:00
destinatários
formadores e artistas
que desenvolvam
atividades em
contextos de
serviços educativos
e de mediação,
com grupos ou
comunidades;
animadores culturais,
professores,
educadores de
infância e outros
interessados
nº participantes
2 grupos de
12 pessoas
15 euros
mais informações
em circuito@
bragamediaarts.com
fora de circuito

Neste workshop, pensado para colaboradores de Serviços
Educativos e mediadores artísticos, vamos trabalhar um conjunto
de técnicas de mediação que facilitam as relações entre públicos
e objetos artísticos. Sob a orientação do formador Artur Carvalho,
serão abordados temas como a criação e planeamento de oficinas
artísticas nas suas diferentes fases, dinâmicas de jogos de grupo
adaptadas a diferentes públicos, jogos de criação para processos
colaborativos, passando pela importância da comunicação
na condução de oficinas.
artur carvalho
Formou‑se em Engenharia Civil no Instituto Superior de
Engenharia do Porto. O seu envolvimento e paixão pela música
levou‑o a abandonar a profissão de engenheiro para realizar
projetos de arte comunitária, tendo sempre como objetivo
promover o desenvolvimento humano. Como formador do
Serviço Educativo da Casa da Música, colabora desde 2010
com o “Factor E!”, na criação e dinamização de workshops
e no desenvolvimento de trabalhos musicais com comunidades.
Participa como performer e coautor em espetáculos produzidos
pela Casa da Música direcionados a crianças, famílias e público
em geral. Desde 2016 é Diretor Artístico do projeto TUM TUM
TUM, no âmbito do programa PARTIS – Práticas Artísticas
para a Inclusão Social da Fundação Calouste Gulbenkian,
com o objetivo de desenvolver competências sociais e de
empregabilidade em jovens desempregados através da música.

15+17
nov
2020

clube de inverno

música

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

som

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

imagem

session acústico‑digital a laboratório de experimentação as possibilidades

residência artística

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

sessões de exploração e improvisação
com paulo furtado e rodrigo areias

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

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

improvisação

do OCUPA #5.

15-17 dez
18:30 – 21:00

paulo furtado

apresentação

Tigerman, Wraygunn ou Tédio Boys, é também realizador, ator,

pública

argumentista, fotógrafo e compositor de bandas sonoras com vários

18 dez · 22:00

trabalhos publicados num já extenso e riquíssimo currículo multidisciplinar.

Artista e multi‑instrumentista ligado a projetos como The Legendary

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

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

os músicos e artistas

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

visuais interessados

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

em participar

com uma das grandes referências do rock feito em Portugal.

deverão enviar
portfólio e descrição

rodrigo areias

do instrumento

Produtor e realizador de cinema e rock’n’roll, é licenciado em Som e Imagem

para circuito@

pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, possui um

bragamediaarts.com

curso de especialização em Realização Cinematográfica da Tisch School

até 4 de dezembro

of Arts da Universidade de Nova Iorque e fez o programa de produção
Eurodoc e da Bienalle Colle ge de Veneza. No seu percurso produziu

blackbox

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

m/16

videoarte e videoclips. Venceu um Leão de Ouro para melhor documentário
no Festival de Veneza e um Leopardo de Ouro no Festival de Locarno. Foi

parceiro

responsável pela produção de cinema de Guimarães 2012 Capital Europeia

ocupa – mostra de

da Cultura onde produziu filmes de realizadores como Jean‑Luc Godard,

música eletrónica e

Aki Kaurismaki, Peter Greenaway, Manoel de Oliveira ou Victor Erice.

arte digital de braga
Clube de Inverno is an informal meeting place to explore and improvise with
circuito avançado

music, sound, image and video. In this edition, Portuguese musician Paulo
Furtado and cinema director Rodrigo Areias will be leading the sessions.

21+22
dez
2020

acolá, ali, além – oficina
de desenho animado

workshop

Estar acolá, ali, além. Parece ter sido a nossa forma de viver dos

por joana nogueira

últimos meses. Nesta oficina de animação de desenho a desenho,
vamos recriar a ideia de proximidade e refletir sobre as soluções que
21 dez · seg

encontramos para nos mantermos sempre por perto. Durante dois

10:30—12:30

dias vamos criar em conjunto uma curta‑metragem em desenho

14:30—17:00

animado, que terá como tema as sensações e soluções encontradas
por cada um dos participantes.

22 dez · ter
14:30—17:00
destinatários
maiores de 12 anos
(sem acompanhante
adulto)
nº participantes
12 participantes
12 euros
mini circuito

21 dez

O que é a animação?
[manhã]
Introdução à técnica através da criação de folioscópio
e taumatrópio / Conversa sobre a temática e definição
da animação que cada um vai desenvolver
[tarde]
Animação desenho a desenho tendo em conta o conjunto
de ideias debatidas durante a manhã
22 dez
Finalização dos desenhos animados e fotografia dos desenhos
através de aplicação APP Stop Motion Studio

nota os participantes
devem trazer um
smartphone com a app
Stop Motion Studio
instalada (disponível
para iPhone e Android
gratuitamente).
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créditos fotográficos
Transforma – DR
Ralf Baecker – Bresadola+Freese/
drama-berlin.de 2016
Lucrecia Dalt – Camille Blake
Três Tristes Tigres – DR
Kali Malone – Victoria Loeb
I’m Not Your Negro – DR
Adriana Romero e Joana Patrão
– Adriana Romero e Joana Patrão
A Azenha – João Silva
Abul Mogard – DR
Paulo Furtado – Ana Viotti
Inês Malheiro e Gonçalo Penas
– Inês Malheiro e Gonçalo Penas
Polissonografia – Hugo Sousa
Omie Wise – Joana Rita
Paulo Henrique – DR
Serviço Educativo – DR Circuito

bilheteira
os bilhetes podem ser adquiridos
no balcão do gnration, locais habituais
ou na bilheteira on‑line
bilheteira on‑line
a bilheteira on‑line possibilita ao
espectador a aquisição simples, rápida
e cómoda de ingressos para quaisquer
dos espetáculos em agenda
— https://gnration.bol.pt
reservas
as reservas devem ser efetuadas
através do contacto telefónico ou
e-mail bilheteira@gnration.pt, e serão
válidas por um período de 48 horas
após o seu pedido e até 24 horas
antes do espetáculo.
horário geral
segunda à sexta‑feira: 10:00‑18:30
sábados: 10:00‑12:30 · 14:30‑18:00
*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)

