2020

set – out

até 3 out · exposição

vocal tract /
black hole /
vent shaft (part I)

2 out · música
trabalho da casa:

por diogo tudela

the nancy
resistance
wide band

5–12 set · música / instalação / performance

9 out · música/cinema

pós‑laboratórios
de verão 2020
11 set – 31 out · exposição

encontros da
imagem 2020:
federico estol
18 set · documentário sonoro

sofia saldanha

indigo quintet
musicam jacques tati

11+18+25 out · multidisciplinar

adriana romero
e joana patrão

apresentam livro das transfigurações
16 out – 9 jan · exposição

floating codes
por ralf baecker

apresenta a trovoada

23 out · música/cinema
19 set · música

sonic boom

legowelt

apresenta all things being equal

scores nosferatu: phantom
der nacht (1979)

25 set · música

29 + 30 out · conversa/cinema

joão pais filipe
e burnt friedman
apresentam eurydike

2 out – 31 dez · instalação
scale travels

approximation (tbc)
por transforma

de que falamos
quando falamos
de racismo #1
com selma uamusse

SERVIÇO EDUCATIVO
set – dez · oficina + dança

m_e_m_u –
coreografar
memórias

19 set + 7 nov · workshop
mini circuito

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

por arte total

11 + 12 set · espetáculo de comunidade
circuito para todos

igual diz‑se de
muitas maneiras
12 set · workshop

atlas de
instrumentos
utópicos:
mini circuito

caixas bruitas
circuito avançado BMA lab

autómatos
musicais

26+29+30 set · cinema
mini circuito

sessão de cinema:
mudar de sítio
7 out · workshop
circuito escolar

we! workshops de
experimentação
10 out · workshop
mini circuito

caixa mágica:
mãos na máquina!
por pavac ‑ passos audiovisuais,
associação cultural

por sonoscopia

14+15+26 set + 28 nov · workshop

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

16 + 17 out · música
circuito para todos

angélica salvi

palavra palavra – catarina real

dazhbog – bezbog

entropia – diogo mendes

orpheus – mayu

polissonografia – duarte amorim

último concerto para assobio – pedro bastos

até
3 out
2020
exposição
galeria gnration
gratuito
m/6 anos

vocal tract /
black hole /
vent shaft

(part I)

por diogo tudela
Vocal tract / black hole / vent shaft (part I) é um novo trabalho artístico
de Diogo Tudela, artista, programador e investigador independente,
cuja prática envolve ficção teórica, computação especulativa, práticas
de simulação e mecatrónica.
Embora a voz possa ser descrita como uma modulação orgânica de
um fluxo de ar interno, o facto da sua presença conferir subjetividade
e profundidade ao seu locutor produz uma mística que ofusca qualquer
tipo de retro engenharia, validando assim a figura teórica da voz sem corpo;
um sinal que ecoa a partir de um intermédio abstrato que, na verdade, não
necessita de estar ancorado em qualquer corpo. Partindo da emergência
da fala e de vocalizações a partir da ventilação, e do estatuto da voz
enquanto significante desprovido de significado, este projeto propõe
abordar o fenómeno vocal a partir da topologia do buraco negro. Tal como
a voz, enquanto aberração morfológica, o buraco negro reside entre
o poder organizacional que irradia e a sua própria natureza vicária,
estabelecendo‑se enquanto objeto que só pode ser abordado
tangencialmente de modo a evitar a sucção fatal do seu núcleo.
Através de um estudo comparativo baseado em modelos
computacionais, vídeo e som, a exposição vocal tract / black hole /
vent shaft (part I) pretende articular possíveis dinâmicas entre
o carácter assintótico do abismo vocal e do buraco negro.
‘Vocal tract / black hole / vent shaft (part I)’ is a new exhibition from
Portuguese artist Diogo Tudela that intends to articulate possible dynamics
between the asymptotic character of the vocal abyss and black hole.

a galeria gnration tem
o apoio da EDIGMA

póóóssssss
ssssssssss
ssssssssss
laboratórios
de
verão
5–12 set
2020
música
instalação
performance
5 set
14:00–18:30
7–12 set
horário normal
de funcionamento
vários locais
gratuito
m/6

Iniciados em 2015, os Laboratórios de Verão têm firmado um lugar
de destaque na promoção da criação artística no distrito de Braga.
Com ênfase nos domínios da imagem, som, performance,
interatividade, música, dança ou no cruzamento entre as áreas
anteriormente descritas, este programa de apoio criado pelo
gnration assume um formato de residência artística com vista ao
desenvolvimento de novas ideias e trabalhos para apresentação
pública subsequente.
A situação de pandemia que vivemos implicou alterações
na estrutura e formato de apresentação desta iniciativa.
Como medida de reforço do apoio à criação, o número de
projetos apoiados duplicou, para um total de oito novas criações.
Por outro lado, face ao cancelamento da edição de 2020 da
Noite Branca Braga, contexto usual de apresentação do trabalho
desenvolvido, surgiu a necessidade de reformular o formato
da sua apresentação pública.
Como resultado dessa reestruturação, os projetos vencedores
vão dar‑se a conhecer na iniciativa Pós‑Laboratórios de Verão, no
qual, ao longo de uma semana, será possível visitar os oito projetos
apoiados em 2020. No dia de arranque desta mostra será ainda
possível assistir a duas performances protagonizadas por dois
dos oito projetos selecionados.

póóóósssss
diogo mendes

duarte amorim

entropia

polissonografia

instalação · galeria inl

instalação · sala de formações

A desordem é o estado natural para

Refletir o conceito do sono e da renovação

onde tudo caminha. “Entropia” é uma

humana são as premissas para esta

instalação de luz que pode ser vista como

instalação que consiste numa composição

a dialética entre a construção de

que conjuga elementos sensoriais como os

gradientes e a sua destruição. Um sistema

lasers e o som, baseados nos dados dos

não pode evoluir e simultaneamente manter

tratamentos para distúrbios de sono.

as suas estruturas no tempo. É a desordem
produzida pela quebra de um gradiente
que irá marcar o grau de equilíbrio perdido
e criar um novo.

catarina real
palavra palavra
exposição · pátio interior

carolina fangueiro

e sala de reuniões

is this home?
instalação · pátio interior

“Palavra Palavra” é um projeto que se
propõe a pensar visões de linguagem

‘Is This Home?’ questiona a ideia de casa

alternativas, articulando processos

como sítio mental ou físico, confrontando

experimentais de composição gráfica

realidades que a coabitam: o conforto

e escrita poética. No espaço híbrido da

e o desafio, o familiar e o desconfortável.

palavra, e através de uma exploração

Surge de representações de espaços

gráfica multimodal, pretende ver

imaginários que se tornam físicos, onde

aproximadas e íntimas, as relações

o som é elemento central para a sua

de palavra, amor e política.

concretização, e tendo em consideração
o espectador enquanto elemento ativo
da obra.

laboratórios

ssssssssss
bruno martins

bezbog

pro.sa

dazhbog

instalação · sala de conferências

performance · sala multiusos · 16:00

Uma instalação de vídeo multicanal que

“Dazhbog” é uma composição e

pretende explorar o sentimentalismo no

performance musical para instrumentos

diálogo presente em ‘Dobra’, da poetisa

de sopro, percussão e eletrónica que

Adília Lopes. Além do vídeo e da poesia,

evoca a vitória da luz do dia sobre

uma peça sonora será o fio condutor para

a escuridão e a sua inevitável derrota,

esta viagem, através da sonoplastia e da

a metamorfose e a abundância.

música experimental.

pedro bastos
último concerto para assobio
instalação‑vídeo · galeria inl

mayu
(miguel santos,
fábio pinto e joão araújo)
orpheus

“Quando puderes, ouve o concerto nº20

performance · blackbox · 17:00

para piano e orquestra de Mozart, que
morreu prematuramente. Mas o concerto

Em “Orpheus”, o espectador é desafiado

é já tão belo e amargo que eu, por onde

para uma metamorfose onde o caos

passo, assobio o tema do 1º movimento,

e o ruído se transformam em ritmo e

no meio da noite” — Sebastião Alba.

melodia pela comunhão entre a natureza,

É sob este Espírito em Albas e ao ritmo

o Homem e a inteligência artificial. Esta

da música, tão fundamental para o poeta,

“máquina” será a responsável pela receção,

que deambularemos através da vida

tratamento e transmissão de todos

e obra de Sebastião Alba.

os sinais sonoros da performance,
enviados por plantas.

de

verão

11 set –
31 out
2020
exposição
pátio exterior
gratuito
parceiro
Encontros da Imagem

encontros
da imagem:
federico estol
A 30ª edição dos Encontros da Imagem ‑ Festival Internacional de
Fotografia e Artes Visuais irá decorrer entre os dias 11 de setembro
e 31 de outubro em Braga. No pátio exterior do gnration estará
patente a exposição de fotografia Shine Heroes (Heróis do brilho,
em português), do fotógrafo uruguaio Federico Estol.
Em Shine Heroes, Federico Estol retrata o fenómeno social na capital
boliviana. 3000 engraxadores de sapatos, de todas as idades, saem
diariamente para as ruas dos subúrbios de La Paz e El Alto em busca
de clientes. O que caracteriza este grupo é o uso de máscaras de ski
para que não sejam reconhecidos por quem os rodeia. Eles confrontam
a discriminação da qual sofrem através do uso destas máscaras; nos
seus bairros ninguém sabe que trabalham como engraxadores, na escola
ocultam esse facto, e até as suas próprias famílias acreditam que eles
têm outro tipo de trabalho quando se dirigem de El Alto até ao centro da
cidade. A máscara é a sua identidade mais forte, o que os torna invisíveis
e, ao mesmo tempo, os une. Este anonimato coletivo torna‑os mais duros
na hora de enfrentar o resto da sociedade, e é esta a sua resistência
contra a exclusão que sofrem por realizarem este trabalho.
Federico Estol colabora há três anos com sessenta engraxadores
de sapatos associados ao jornal de engraxadores chamado “Hormigón
Armado”. Planearam juntos as cenas durante uma série de oficinas de
romances gráficos, cujo cenário é a nova arquitetura andina de El Alto.
Neste processo os heróis do brilho tornaram‑se produtores e protagonistas
de um álbum, cujas fotos foram feitas em estilo descontraído de rua,
de forma a lutar contra um preconceito social.
Hoje, este grupo vive principalmente da venda de álbuns de fotos
e cartões postais do projeto, mais do que de engraxar sapatos.
É lançada assim uma luz sobre as possibilidades da arte de
transformar a discriminação num sinal de luta e sobrevivência
que poderia ajudar a promover a integração social.
From a partnership between gnration and Encontros da Imagem –
Photography and Visual Arts Festival, our courtyard will host a photography
exhibit from Uruguayan photographer Federico Estol.

18 set
2020

sofia saldanha
apresenta a trovoada

documentário
sonoro

Contar‑te longamente as perigosas
Coisas do mar, que os homens não entendem:

sex 22:00

Súbitas trovoadas temerosas,
Relâmpados que o ar em fogo acendem,

blackbox

Negros chuveiros, noites tenebrosas,

5 euros

Bramidos de trovões que o mundo fendem [...]

m/6 anos

Os Lusíadas. Canto V.
Luís Vaz de Camões

parceiro
Antena 2

“A Trovoada”, o novo documentário sonoro de Sofia Saldanha, explora
as várias facetas deste fenómeno natural, desde a ciência à cultura
popular, e que conta histórias, antigas e recentes, de trovoadas que
deixaram marcas irreparáveis em pessoas e lugares. A trovoada é
uma instabilidade atmosférica, uma descarga de tensão que acontece
entre as nuvens e a terra. É imponente e imprevisível. Quando se
arma uma trovoada, o céu ilumina‑se, ouve‑se um estrondo, parece
que alguma coisa nos vai cair em cima. A trovoada fascina e dá medo.
Provoca emoções e a elas se compara. Pode passar bonita e ser só
espetáculo, ou deixar atrás um rasto de destruição. Mas no imaginário
humano a trovoada é muito mais do que uma simples situação
meteorológica.
Sofia Saldanha começou a trabalhar em rádio em 1992, quando ainda
frequentava a escola secundária. Durante 15 anos foi uma das vozes
da Rádio Universitária do Minho. Completou o Mestrado em Rádio do
Goldsmiths College, University of London, no Reino Unido e fez o curso
de rádio do Salt Institute for Documentary Studies, nos EUA. Ganhou
o Best New Artist Award no Third Coast International Audio Festival
(EUA, 2010), esteve nomeada para prémios no Prix Europa ‑ The
European Broadcasting Festival (Alemanha, 2019), The HearSay Prize

Devido à ausência de
iluminação durante o
espetáculo, não será
permitida a entrada
após o seu início.
O documentário terá
também transmissão
radiofónica na Antena 2,
a 21 de setembro, pelas
19:00, com repetição
a 22 às 08:00.

‑ HearSay International Audio Arts Festival (Irlanda, 2019) e Prix Marulic
‑ International Radio Festival (Croácia, 2020). Os seus documentários
áudio foram transmitidos na Rádio Antena 2, BBC Rádio 4, e em inúmeros
canais de rádio norte‑americanos.
‘A Trovoada’ (The Thunderstorm) is a new audio documentary from Sofia
Saldanha, where the Portuguese artist explores the different aspects from
this natural phenomenon.

19 set
2020

sonic boom
apresenta all things being equal

música
sáb 22:00
blackbox
7 euros
m/6 anos

Podemos já dizer que Pete Kember é da casa. Em janeiro de 2015,
o ex‑Spacemen 3 entrava no gnration pela primeira vez para dar início
a uma residência artística com o intuito de preparar material que
possivelmente integraria um novo disco de Sonic Boom. A presença serviria
também de oportunidade para um concerto, com a possibilidade de replicar
parte desse material em palco. Em setembro de 2018, voltava a Braga
para apresentar‑se enquanto Spectrum, projeto que se pode ver como
uma espécie de continuação sonora do que vinha a fazer ao lado de Jason
Pierce nos Spacemen 3, uma das mais marcantes bandas do universo
alternativo dos anos 80 e que definiu os termos space‑rock, shoegaze
e drone‑rock. Nesse concerto, contou ainda com a colaboração visual do
artista português Sérgio Couto. Na sinopse do espetáculo, escrevemos:
seja como Sonic Boom ou como Spectrum, sabemos que a genialidade vive
em Pete Kember enquanto fonte inesgotável na criação ambientes sonoros,
ou não fosse o músico britânico apontado como influência primordial no
surgir de muitos dos novos grupos da última década. Pouco ou nada mudou
desde então, bem pelo contrário: o novo álbum certamente acrescentará
mais mérito ao produtor de MGMT, Panda Bear ou Beach House.
Kember começou a trabalhar no novo disco nesse 2015, com o amigo
e colaborador habitual Tim Grane, dos Stereolab, a encorajá‑lo a lançar
as faixas iniciais enquanto instrumentais. Não o fez, mudou‑se para
Portugal, voltou a trabalhar no novo disco e adicionou voz. All Things Being
Equal regressa agora à casa onde deu os primeiros passos, cinco anos
depois de ter sido semeado e três décadas depois de Spectrum, o último
disco de Sonic Boom.
British musician and producer Pete Kember, founding member of the
alternative rock band Spacemen 3, presents ‘All Things Being Equal’, his
new studio album as Sonic Boom after a 30 years hiatus.

25 set
2020
música
sex 22:00

joão pais filipe e
burnt friedman
apresentam eurydike

blackbox
7 euros

O encontro afortunado entre o baterista e percussionista João Pais Filipe
e o mago da eletrónica Burnt Friedman resulta no trabalho colaborativo

m/6 anos

registado em Eurydike (Nonplace, 2020), a estreia discográfica através
de um split‑EP que se divide entre dois temas gravados por este duo, com
outros dois captados em 2016 por Friedman, junto com o saudoso Jaki
Liebzeit. Nele fazem uma ponte entre todo o trabalho desenvolvido ao
longo de anos pelo duo de Friedman com o ex‑baterista dos Can (falecido
em 2017), ao abrigo do projeto Secret Rhythms, e este ainda recente
duo cuja atividade foi revelada a público no festival Unsound. Não sendo
propriamente uma continuação direta de Secret Rhythms, dada a marca
autoral de Pais Filipe em todo o processo, parte de um interesse inaudito
de Friedman pela percussão, aqui assumido numa música que explora
todas as suas particularidades tímbricas, harmónicas e rítmicas em
conluio com processos eletrónicos.
João Pais Filipe é baterista, percussionista e construtor de gongos
e pratos, cuja intensa atividade tem estado intimamente ligada a projetos
como HHY & The Macumbas ou Paisel, expandindo‑se geograficamente
numa rede de colaborações com artistas como Valentina Magaletti (no
duo CZN), Z’EV ou Rafael Toral. Recentemente esteve em residência no
Uganda, a convite da editora Nyege Nyege Tapes, onde colaborou com
músicos locais.
Com quatro décadas de carreira, o germânico Burnt Friedman tem
sido ao longo de todo este tempo uma das figuras mais cruciais no
desenvolvimento de novas abordagens e formas em torno da música
eletrónica. Com uma carreira que remonta ao final da década de 70 com os
TOXH em duo com Wolfram Spyra, Friedman tem sido incansável na criação
de possíveis futuros através de projetos como Some More Crime, Drome,
Nonplace Urban Field, Flanger (ao lado de Atom Heart) ou Nine Horses com
David Sylvian. No início deste século conjurou com Jaki Liebzeit a entidade
Secret Rhythms, onde aprofundou ainda mais todo o seu fascínio pelos
cruzamentos eletrónicos e orgânicos em torno da percussão.
Portuguese drummer João Pais Filipe and German electronic
musician Burnt Friedman present their collaborative debut EP
‘Eurydike’ (Nonplace, 2020).

2 out –
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 trabalho que apresentam agora na galeria
INL, o material de arquivo de Transforma foi literalmente colocado ao
microscópio. 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 cientistas e investigadores do INL, o grupo de artistas desenvolveu
este trabalho recorrendo à comunicação digital, com inúmeras e

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

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. 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.

2 out
2020
música
sex 22:00
blackbox
5 euros
m/6 anos

trabalho da casa

the nancy
resistance
wide band
Um encontro inimaginável é o que se espera da fusão em palco destes
dois grupos bracarenses. Fruto de diferentes períodos da cena musical
da cidade, duas gerações de músicos cruzam‑se e aproximam linguagens
artísticas que o tempo tratou de não datar. De um lado, qual Resistência
francesa – já os vimos napoleonicamente fardados em palco – os La
Resistance, banda que podemos arriscar dizer ser um culto dentro de
portas. Do outro, sem a aprovação de Sid Vicious, The Nancy Spungen
X, um vórtex sonoro que poderia ser resultado de uma colaboração
cinematográfica entre Sergio Leone e Russ Meyer.
A história dos La Resistance remonta ao século passado. Sim, é verdade,
já passou assim tanto tempo. Digno de um estudo etnomusicólogo, pelas
mãos de Márcio Décio e João Figueiredo estaria para nascer aquilo a que
vieram a autointitular de um novo estilo: o “rock begueiro”. O grupo avança
com 16 temas que compõem O Fim de um Teatro, disco de estreia e único
trabalho conhecido até aos dias de hoje, que viria a ser reeditado em 2017.
Após um prolongado hiato, os La Resistance voltaram em 2016, com algumas
mudanças nos partisans, para um conjunto de concertos. A resistência ainda
é o que era e preveem um segundo álbum de originais algures em 2020.
Deste século e com novo disco para breve – já intitulado What makes Nancy
so great – os sete The Nancy Spungen X surpreenderam com os 17 temas do
disco de estreia The Nancy Spungen eXperience. “Mescalinando” diferentes
géneros musicais filtrados pelo anglo cinematográfico da f(r)icção científica,
esta é, segundo os próprios, “assumidamente uma banda local”, mas que de
local tem muito pouco. E sejamos francos: se os La Resistance podem intitular
‑se autores do “rock begueiro”, estes seus conterrâneos podem perfeitamente
criar um manifesto gonzo chamado “Delírio em Las Bragas”. Feitas as (des)
apresentações, voltemos ao ponto de partida, com um desafio simples, mas
de mistura complexa: cinco temas de cada grupo, interpretados pelas duas
bandas (=12), dá 10 temas onde tudo correrá bem exceto se 1) golpe de estado
ou 2) Nancy Spungen decida finalmente fazer check‑out no Hotel Chelsea.
La Resistance and The Nancy Spungen X, two local bands from different
generations, will put together a new concert commissioned by gnration and
under the Trabalho da Casa program.

encontros da imagem: federico estol

scale travels: transforma – approximation (tbc)

trabalho da casa:
the nancy resistance wide band

sonic boom

legowelt

de que falamos quando falamos de racismo #1 – selma uamusse

indigo quintet

9 out
2020

indigo quintet
musicam jacques tati

música
cinema
Com raízes em Braga, os Indigo Quintet são uma história musical recente,
sex 22:00

que remonta ao final de 2018. No entanto, logo no ano seguinte, lançaram
Indigo Session, a estreia discográfica que reflete a vontade de realizar uma

blackbox

abordagem tímbrica e musicalmente desafiante no universo da música

7 euros

instrumental. Juntando jazz, rock, funk, tango, bossa‑nova e música
clássica, o disco apresenta uma fusão rica de instrumentos: dos menos

m/6 anos

habituais corne inglês, oboé e duduk (um instrumento tradicional de sopro
oriundo do Médio Oriente), aos mais convencionais – guitarra, bateria
e contrabaixo ‑, havendo ainda espaço para um violoncelo. Um reflexo
musical que resulta das vivências dos próprios instrumentistas, alunos de
escolas referência do meio erudito e integrantes das melhores orquestras
nacionais com representação internacional.
Partindo de uma encomenda do gnration, os Indigo Quintet lançam‑se
na composição de música original para duas curtas‑metragens situadas
em pontos temporais diametralmente opostos da carreira de Jacques Tati
(1907‑1982). “Procura‑se Brutamontes”, enquanto ator em início de carreira,
e “Força, Bastia”, a sua última obra, como realizador. O resultado final será
apresentado ao vivo no palco da Blackbox e em sincronia com as peças
cinematográficas.
Commissioned by gnration, Portuguese group Indigo Quintet performs an
original score for ‘Forza Bastia’ (1978) and ‘On Demande Une Brute’ (1934),
two short‑films from French filmmaker and actor Jacques Tati.

pedro teixeira
corne inglês,
oboé e duduk
cor anglais,
oboé and duduk
tiago machado
guitarra guitar
ricardo januário
violoncelo cello
jorge castro
contrabaixo double bass
pedro g. de oliveira
bateria e percussão
drums and percussion

força, bastia
(forza bastia)

procura‑se
brutamontes

1978 · frança · m/12 · 26 min.

(on demande une brute)

documentário · curta‑metragem

1934 · frança · m/12 · 23 min.
comédia · curta‑metragem

Argumento de Jacques Tati,
com realização de Jacques Tati

Um filme de Charles Barrois

e Sophie Tatischeff Curta‑metragem

com Jacques Tati. Um homem que

encomendada a Jacques Tati por

sonha ser ator e que procura um

Gilbert Trigano, presidente do clube

emprego a todo o custo aceita a

de futebol de Bastia, que capta a

primeira oferta que lhe fazem sem

doce loucura que se apoderou de

pensar duas vezes, mas esta revela

Bastia em abril de 1978, aquando da

‑se uma difícil tarefa: enfrentar um

final da Taça Europeia de Futebol.

famoso campeão de luta‑livre.

11+18
+25 out
2020

adriana romero
e joana patrão

multidisciplinar

apresentam livro das transfigurações

dom 21:00
gnration.pt
fb.com/gnration.pt
gratuito

Fruto de um convite do gnration para desenvolver um novo trabalho artístico,
Adriana Romero e Joana Patrão apresentam o “Livro das transfigurações”,
um conjunto de peças que cruzam som, vídeo, fotografia, desenho e texto,
que sugerem uma deambulação sobre as origens do 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 vídeo, fotografia, desenho e texto, 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

O programa tem
continuação a 1, 8
e 15 de novembro

e Joana Patrão present ‘Livro das Transfigurações’, a series of sound,
video, image and text pieces about simulacra and metamorphosis.

16 out
– 9 jan
2021
exposição

floating codes
por ralf baecker
Floating Codes, primeira exposição do alemão Ralf Baecker em Portugal,
resulta de uma encomenda do gnration. Baecker foca o seu trabalho

galeria gnration

na relação entre arte, ciência e tecnologia. Através de instalações,

gratuito

dispositivos eletrónicos e mecânicos, Ralf Baecker explora os
mecanismos fundamentais da tecnologia enquanto veículo artístico.

m/6 anos

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

23 out
2020

legowelt
scores nosferatu: phantom der nacht (1979)

música
cinema
Legowelt é incomparável. Percorrendo diferentes universos sonoros,
sexta 22:00

o produtor holandês tem constantemente cativado o público desde que
surgiu no início da década de 90. Com uma extensa discografia, Danny

blackbox

Wolfers, o seu nome verdadeiro, é admirado por muitos e respeitado

9 euros

por tantos outros, seguidores e não seguidores da música eletrónica.

m/12 anos

integrante da família Intergalatic FM e fiel discípulo do house e techno

Primeiro, enquanto figura‑chave da cena eletrónica da Holanda, membro
pioneiro de Detroit e Chicago. Depois, enquanto entusiasta da cultura
sci‑fi e do cinema de fantasia. Resultante da sua paixão pelo cinema
e aliando a sua outra paixão, os sintetizadores, atirou‑se a três películas
de respeito: 2001: A Space Odyssey (1968), de Stanley Kubrick, Fata
Morgana (1970) e Nosferatu: Phantom der Nacht (1979), ambos de Werner
Herzog. É este último filme do realizador alemão, considerado um clássico
do cinema de terror, que Legowelt musicará em tempo‑real, com música
escrita por si, rodeado de sintetizadores, para provar o porquê de ser um
artista de culto global.
Em Nosferatu: Phantom der Nacht, Werner Herzog baseia‑se no romance
gótico Drácula, do irlandês Bram Stoker, para homenagear Nosferatu,
Eine Symphonie des Grauens (1922), do realizador alemão F. W. Murnau.
Herzog transformou Drácula num vampiro sombrio e dramático, cuja
natureza sedenta de sangue é reconhecida tarde demais pelo seu
agente imobiliário Jonathan Harker (Bruno Ganz).
Acclaimed electronic musician Legowelt performs a horror score wroted
by himself for Werner Herzog’s ‘Nosferatu: Phantom der Nacht’, a 1979
tribute to the 1922 classic ‘Nosferatu’.

29+30
out
2020
conversa
cinema
22:00 blackbox

de que falamos
quando falamos
de racismo #1
com selma uamusse

conversa
29 out
gratuito
cinema
30 out
3 euros
m/6 anos

Toda a discriminação constrói‑se através de uma ideia de diferença,
o que conduz à questão: diferente de quem? Esta ideia é imposta
pelo seu referente, o normativo — no caso português, o sujeito branco.
A discriminação racial constitui uma das mais ignorantes construções
sociais da humanidade, com os resultados ignóbeis, históricos e
contemporâneos, que se conhecem. Este é um ciclo de conversas e cinema
que partem do trauma do outro diferente, da “antítese” inventada sobre
o qual este se define, e que o dão a ver, que o explicam, que o debatem.
O tempo que vivemos torna este ciclo imperativo: está na hora de falarmos
sobre este preconceito, das suas formas subtis às mais descaradas,
da sua história aos dias de hoje. Está na hora de não ficarmos quietos.
Selma Uamusse, cantora, moçambicana, é a primeira convidada destas
conversas. A moderação estará a cargo de João Rosmaninho, arquiteto
e professor na Universidade do Minho.
Sans Soleil
escrito e realizado por chris marker / narração inglesa por alexandra
stewart / música de michael krasna / frança / 1983 / 104 min. / cor
As cartas de um operador de câmara, enviadas de diferentes lugares
do mundo, são o ponto de partida e de chegada de uma reflexão em torno
da memória individual e coletiva, origem e destino, história e ficção, imagem
e significação. Realizado por Chris Marker, este é um dos mais belos
e profundos filmes da História do Cinema. Assistir a Sans Soleil constitui
um gesto para além do cinéfilo: é um imperativo filosófico e humanista.
‘What we talk about when we talk about racism” is a series of talks
and film screenings about racism and racial discrimination.

circuito
@ gnration
mini circuito
atividades e
espetáculos
para crianças
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 chega 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 novo 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 has launched 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.

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

11+12
set
2020

igual diz‑se de
muitas maneiras

espetáculo

está ainda por escrever. Fazemos da língua portuguesa o ponto

de comunidade

de partida para, em conjunto, materializarmos palavras e

Igual diz‑se de muitas maneiras é um espetáculo em que tudo

refletirmos como a língua comum pode ser afinidade, barreira,
sex+ sáb 21:30

ou ambas as coisas em simultâneo.

5 euros

o seu ponto de chegada. Porque, apesar de tudo, este não é um

2.5 euros para

espetáculo sobre a língua, mas sim sobre pessoas. Sobre as

menores de 16

histórias de pessoas, sobre as muitas línguas que cabem numa

Chamamos todos aqueles que tenham feito de Braga

cidade, sobre distância e proximidade. Damos papel e caneta
a quem tiver palavras para tudo o que está ainda por escrever.
E entregamos o palco a quem o quiser dizer.
Dirigido por Luca Argel e Ana Deus, Igual diz‑se de muitas
maneiras é um espetáculo de criação colaborativa. Em palco,
irão somar‑se ainda as participações da ODE: Orquestra de
Dispositivos Eletrónicos, no som, e das artistas Adriana Romero
e Joana Patrão, nos visuais.

direção artística
luca argel e ana deus
vídeo
adriana romero
e joana patrão
música
ode: orquestra de
dispositivos eletrónicos

12 set
2020

atlas de instrumentos
utópicos

workshop

por sonoscopia

caixas bruitas
sáb 10:00

Atlas de Instrumentos Utópicos é um conjunto de instrumentos,
fontes sonoras e dispositivos eletroacústicos que têm como ponto

7€ criança

comum a mediação entre as novas possibilidades de composição

+ 1 adulto por sessão

eletroacústica e a performance musical. Realçando objetos e sons

/ 3€ criança extra

incomuns, estes instrumentos são construídos pelos próprios

nº participantes

participantes, ficando depois disponíveis para aperfeiçoamento

10 crianças,

de técnicas de execução instrumental e de criação musical.

acompanhadas
de um adulto
duração 2h30
Crianças dos
6 aos 14 anos
mini circuito
autómatos musicais
sáb 14:30
7€

caixas bruitas
Sabias que os Instrumentos Utópicos são coisas da tua imaginação?
Neste workshop vais torná‑los realidade! Vamos aprender a pensar
e a construir Instrumentos Utópicos, feitos a partir de um conjunto de
objetos do dia‑a‑dia, fontes sonoras e dispositivos eletroacústicos.
Juntos, estes elementos formam um instrumento que te dá novas
possibilidades de criação musical e sonora: A Caixa Bruita. Uma caixa
que é uma contadora de histórias, construída e tocada coletivamente.

nº participantes
10
duração 3h00
músicos, artistas
digitais, programadores,
professores e outros
profissionais ou
estudantes interessados
na música eletrónica
e nas artes media
nota os participantes
devem trazer um motor
DC ou de baixa resolução
e uma pilha de 9V

circuito avançado
BMA lab

autómatos musicais
Os Autómatos são instrumentos musicais tocados com o mínimo de
interferência humana no processo de produção sonora. A partir de
um princípio mecânico produzido por uma indução elétrica (pequenos
motores) ou natural (como o vento, por exemplo), são acionados os
princípios geradores de som de um determinado instrumento, como
cordas, ar, elementos permissivos ou elétricos. Neste workshop vamos
construir um Instrumento Utópico baseado nestes princípios.

14+14+26
set
+ 28 nov
2020
14 + 15 set sessões online,
workshop
pós laboral (18:30 às 19:30)
grupo 1 – dia 14

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

grupo 2 – dia 15
26 set sessão presencial

Neste workshop, pensado para colaboradores de Serviços

no gnration

Educativos e mediadores artísticos, vamos trabalhar um

grupo 1 – 10:00 às 13:00

conjunto de técnicas de mediação que facilitam as relações

grupo 2 – 15:00 às 18:00

entre públicos e objetos artísticos. Sob a orientação do
formador Artur Carvalho, serão abordados temas como

28 nov sessão presencial

a criação e planeamento de oficinas artísticas nas suas

no gnration

diferentes fases, dinâmicas de jogos de grupo adaptadas

grupo 1 – 10:00 às 13:00

a diferentes públicos, jogos de criação para processos

grupo 2 – 15:00 às 18:00

colaborativos, passando pela importância da comunicação
na condução de oficinas.

nº participantes
2 grupos de 12 pessoas

artur carvalho

duração 7h00

Formou‑se em Engenharia Civil no Instituto Superior de

15 euros

Engenharia do Porto. O seu envolvimento e paixão pela
música levou‑o a abandonar a profissão de engenheiro

destinatários formadores

para realizar projetos de arte comunitária, tendo sempre

e artistas que desenvolvam

como objetivo promover o desenvolvimento humano. Como

atividades em contextos de

formador do Serviço Educativo da Casa da Música, colabora

serviços educativos e de mediação,

desde 2010 com o “Factor E!”, na criação e dinamização

com grupos ou comunidades;

de workshops e no desenvolvimento de trabalhos musicais

animadores culturais, professores,

com comunidades. Participa como performer e coautor em

educadores de infância e outros

espetáculos produzidos pela Casa da Música direcionados

interessados

a crianças, famílias e público em geral. Desde 2016 é
Diretor Artístico do projeto TUM TUM TUM, no âmbito

nota Cada grupo de trabalho
terá um máximo de 12 pessoas.
Assim que o primeiro grupo
estiver completo, serão abertas
as vagas para o segundo.
Mais informações em
circuito@bragamediaarts.com

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.

19 set
+ 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
sáb 10:00

que falam, pedem, sussurram, contestam, gritam e cantam! A eletrónica dos
microfones e dos efeitos vai expandi‑las, baralhá‑las e amplificar o prazer

7 euros criança

de todos sermos voz. Um encontro perfeito para pais, filhos, avós e irmãos,

+ acompanhante

que tem como base um repertório de canções conhecidas de todos

3 euros criança extra

e vocalizações espontâneas.

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

igual diz‑se de muitas maneiras

atlas de instrumentos utópicos:
caixas bruitas + autómatos musicais

caixa mágica: mãos na máquina!

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

angélica salvi

26+29 sessão de cinema
+30 set
2020

mudar de sítio

cinema

O Circuito juntou‑se ao Play ‑ Festival Internacional de Cinema Infantil
& Juvenil de Lisboa para trazer às famílias de Braga o melhor do cinema
infantil. Nesta sessão vamos mudar de sítio muitas vezes, sem sair do lugar.
Vamos viajar até Istambul, pelas montanhas dos Yetis, descobrir neve em
África, passear de barco, caçar dragões e muito mais!

famílias
26 set
sáb 16:00
1,5 euros por pessoa
escolas
29+30 set
ter e qua 10:00
preço para escolas

um rugido
esganiçado
maggie rogers
2010 / reino unido / 4’
O Leão mais novo deseja
ter um rugido forte e profundo
como o dos seus irmãos.

sob consulta

istambul

em circuito@

idil ar

bragamediaarts.com

2010 / turquia / 3’
Uma viagem mágica pela

duração

cidade de Istambul em todo

aprox. 40 minutos

o seu esplendor.

crianças m/3 anos

o último yeti

parceiro
play ‑ festival
internacional de
cinema infantil &
juvenil de lisboa

floco de neve
natalia chernysheva
2012 / rússia / 6’
Um rapaz africano recebe uma
carta, dentro da carta está um
floco de neve feito de papel.
Ele gosta tanto do floco de neve
que adormece com ele debaixo
da sua almofada. De repente,
neva em África…

quiosque
anete melece
2013 / suíça / 7’
Há anos que o quiosque é a casa
de Olga, pois a gulodice e a vida
monótona tornaram‑na maior do

bori mészáros

que a saída. Um incidente absurdo

2014 / hungria / 6’

despoleta o início da sua aventura.

Yeti está na sua casa nas
montanhas, sozinho e
constantemente molestado
pelos turistas. Ele está
à procura de companhia…

num pequeno
barco

caça
aos dragões

charlotte cambon

arnaud demuynck

2015 / frança / 3’

2016 / frança, bélgica / 6’ 20’’

Num barquinho, uma pequena

Dois rapazes vão caçar dragões,

rapariga e um pequeno marinheiro

mas começam por afastar a

viajam pelo ribeiro.

irmã mais nova, dizendo‑lhe
que caçar dragões não é para

aula de natação

meninas! Mas estão muito
enganados...

tatyana okruzhnova
2017 / rússia / 3’
Era uma vez um menino
que foi nadar no mar e…

hipopótamo
e sumo
aleksey minchenok

balão humano
daniel savage
2014 / eua / 3’
Um rapaz ao ingerir hélio
transforma‑se num balão
e embarca numa aventura
pelo mundo.

2015 / rússia / 2’33’’
O hipopótamo adora comer,
mas o seu sumo e a sua tarte
de amoras foram roubados.
Será que o hipopótamo vai
encontrá‑los?

nota os filmes que
contêm diálogos são
dobrados em português

mini circuito

7 out
2020

we! workshops de
experimentação

workshop
Destinados ao público escolar, os WE! Workshops de
quarta‑feira

Experimentação são o lugar para arregaçarmos as mangas.

sessões

Aqui construímos robôs ou máscaras virtuais, somos músicos

10:00 + 14:00

e capturamos sons, fazemos experiências com a luz ou com a voz.

gratuito
quantos sons cabem na tua mão?
destinatários

por marta pombeiro

alunos das escolas
dos 1º e 2º ceb do

Quantos sons cabem na tua mão? O que ouves quando estás

concelho de braga

na escola, quando brincas com os teus amigos, quando andas
de bicicleta, quando nadas na piscina? Os lugares por onde

inscrição

passamos estão cheios de detalhes em que, às vezes, só os mais

em circuito@

distraídos reparam. Neste workshop queremos guardar esses

bragamediaarts.com

pormenores para mais tarde os vermos e ouvirmos e, assim,
não os esquecermos nunca.

circuito escolar

10 out 2020
workshop
sábado 10:00
7 euros criança + acompanhante
3 euros criança extra
formador
pavac ‑ passos audiovisuais,
associação cultural
público‑alvo
famílias com crianças

caixa mágica:
mãos na máquina!
por pavac – passos audiovisuais,
associação cultural
Neste workshop vamos construir com as nossas mãos uma
câmara fotográfica. Depois, estamos prontos para captar a luz
de paisagens, pessoas e objetos, e registá‑los em papel com
tal precisão que deixaria qualquer pintor roído de inveja!

dos 6 aos 14 anos
limite de participantes 10
participantes, acompanhadas
de um adulto
mini circuito
Atividade integrada na edição de
2020 dos Encontros da Imagem

16+17 out
2020

angélica salvi

música

famílias, a harpista espanhola Angélica Salvi apresenta o seu

Num ambiente de tranquilidade e pensado para todas as
primeiro disco a solo, “Phantone”. Gravado no Mosteiro de

escolas 16 out sex 15:00

Rendufe no âmbito do Encontrarte de Amares, Angélica vai

famílias 17 out sáb 16:00

transportar para o gnration o imaginário desse espaço de

blackbox

contemplação: ilusões sonoras, sombras, figuras, meditação
e paisagens abstratas.

5 euros
2.5 euros para menores de 16
m/4 anos
duração 30 min + conversa no final
nota o espetáculo inicialmente previsto
contemplava uma configuração de plateia
mais informal, com regras mais livres
relativamente ao movimento e ao barulho
na sala. Com as atuais normas sanitárias,
a plateia retorna a um formato tradicional,
respeitando as devidas distâncias entre
espectadores.

ficha técnica gnration
conselho de administração
Ricardo Rio
Cláudia Leite
Lídia Brás Dias
coordenação geral
Raquel Nair

media partner
•
apoio

parceiros do programa bimestral
diretor artístico
Luís Fernandes
comunicação
Ilídio Marques (coordenador)
Pedro Sousa
produção
Francisco Quintas
Marta Lima
coordenação de logística
e recursos humanos
Luís Passos
assessoria de programação
do Circuito – Serviço Educativo
Braga Media Arts
Sara Borges
departamento técnico
João Coutada
Ricardo Miranda
bilheteira e receção
Rita Santos (coordenadora)
Maria João Silva
Inês Silva
design gráfico
www.studiodobra.com
vídeo
www.nevafilms.com
fotografia
www.hugosousa.eu
créditos fotográficos
Catarina Real – DR
Bezbog – João Vidal
Diogo Mendes – DR
Mayu – DR
Duarte Amorim – DR
Pedro Bastos – DR
Federico Estol – DR
Transforma – DR
The Nancy Resistance Wide Band – DR
Sonic Boom – Bylan Witchell
Legowelt – DR
Selma Uamusse – Rafael Berezinksi
Indigo Quintet – DR
Igual diz‑se de muitas maneiras – DR
Atlas de Instrumentos Utópicos – DR
Caixa Mágina – DR
A Voz de Todos – gnration

•
•

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 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: 9:30‑18:30
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)
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info@gnration.pt
press@gnration.pt
www.facebook.com/gnration.pt
www.instagram.com/gnration
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