design with content

bizu

.bz

bibliaspa

south american arabic festival
We were asked to develop the identity and a series
of pieces for a large Arabic culture exhibition that
took place in March 2010. The identity is modern and
innovative yet rooted in the tradition of Arabic patterns.
visual identity
posters
flyers
folders
catalogues
animated tv spot
soundtrack
hot site
animation
pencils
notepads
fineart prints

Deleite do estrangeiro em tudo
o que é espantoso e maravilhoso:
relato de viagem

Um olhar sobre a Palestina,
a Jordânia e o Egito

26/3 a 31/3
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20/3 a 30/3
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Ministério
das Relações Ministério
Exteriores da Cultura

O cotidiano dos países
árabes em aquarelas
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20/3 a 31/3

câmara de comércio
árabe brasileira
av paulista, 326
16 andar

seg a sex
8h às 18h

apoio
Ministério
das Relações Ministério
Exteriores da Cultura

conjunto nacional
av. paulista 2073

seg a sex
14h às 21h

av paulista,735

apoio

seg/sáb 10h às 22h
dom 14h às 20h

Gibran Khalil Gibran
e sua obra universal

Um olhar sobre o Egito,
a Palestina e a Jordânia

Deleite do Estrangeiro em Tudo
o que é Espantoso e Maravilhoso:
um relato de viagem bagdali

عیبران گاحلیل عیبران ع سوا
هبرا ونیذعرسال

ےم هلحار سهبرع ه غغیته ،ا
ِ
چهردانیا
تالعستینا ع ا

ذعلعیتع ده عسترانغعیره عم توده ه
قوع يع عسةانتهسه ع ماراذيلحهسه:
وم رعالته دع ذياغعم باغدالي

Alhambra ou
dos edifícios que falam

آحلامبرا هو
دهس عديفییصیهس قوع فاالم

Presença Árabe na América do Sul

ةرعسعنثا يارابع نا امیعريصا ده سول

Caligrafia árabe: a arte da escrita

ضالیغرافیا يارابع :ا ارتع دا عسصريتا

Alhambra ou
dos edifícios que falam

dim

cu
ra
ár dori
ab
a
men es (b e real
ib
sam des de liaspa ização
ir
pr a ahsá, ga ) coo bibl
odu
br rd io
sale ção mad iel bo enaç teca
ão e ce
o
ja
s,
visu ju naí rra, ndu
ki pro ntr
sc
na
co silv , gabr f. dr o de
min al e pr elei
ju sta ia
ie . pa pesq
is
de téri ojeto nior (exe alice l mat ulo
u
cu
o
co
da isa am
mér da gráf gere tiva anti hias
n
cio cult ico nci ), th bas, soar iel fa éric
ár ura bizu amen aiz
za es, rah a do
ab
e-br , min _des to men ine maria pesq sulasil isté ign de ezes gabr nil uis país
iel da a fl es
eira rio co arte , ra
e se das m co ar fael gr cân rodr ávia
tu
ig
ci
re n
cr
etar laçõ teúdo r vo ange o ta uez
lt
va ,
ir
ia
es
re
mu
ex apo oli o,
nic teri io go ni id rodo s
ipal ore ve en lfo
de s, u rno tida
de
cu
n
ltu esco fede
ra
ra
,
de câm l,
são ar
pau a
lo

BIBL_FEST_Programa_AF_Print_01.indd 7-12

mo

str

ad
cin
e su e cin
gel
em
em
ae
a
cin l-am a á
26
ru
/0 capã e clu eric rab
3
ab
s
ar espa a 31/0 o red bes ano e
on
n
ra
esa ço b 3 | 19 ondo o
est
de iblia :30h
25
pal rieh
it
sp
/0
3 a ú, 63 a
31/0
9
d se 2439
a
3
m
,
. ah lista 0h
:3
dr
u
f.
19
pa
|
pro av. 18/03 4777
s,
es, tes |
ab
ida h
ár van
un 3 | 15
íses cer
ões 26/0
aç
s pa uto
v. n
no stit
ai,
|a
ia
in
gu
os
log
ru da
lob
eo
a
ou
qu
e d alm 77
illa
v
l
ar
ía
47
si
ing
ra mar as, h
id
0
ob
opp
sh
l d e josé es un | 19:3
su
3
aõ
ur
ira assef naç 23/0
lt
te
cu
dib
on ane s | av.
ia
li bo
ria
a fr
ra
árc vro
lo
an
liv
,m
la
nes
za do li 902
vil
ba
,
tile
ing
o li
su ento idan 0h
opp
e e am
açã
ad nç ri za 21:3
igr
- sh
vid & la huc 0h às
ra
a im
.c
ltu
essi a
l,
pr lestr v. dr 3 | 19:3
cu
si
ex pa
a
ria
| a 24/0
br es
e:
ra
ce
ab
r
no
liv
ár
pla
be s soa 9
ra
ket
sica
ar
o á hia ú, 63
mú
-m
açã mat e it 0h
ra
igr riel esa d | 18:3
ltu
a im e gab ron /03
cu
27
ria
d a ba
ra
ra
liv
ou a | ru
ir m sp
em iblia
m
co ço b
espa
ân

em
ch
ha
el
sa
go
o, el
an
ólo
líb
on
9
do
om
tal ú, 63
cert
ien e it
um
mb a d
p
a
es
o
e
de
on
al
ksh
2
ur bar
tos
or
90
n
lt
a
,
a
w
p
n
co
cu | ru
le
ida de
de
asi
da spa
i za bes e
br
cr
ersi lia
no
hu ára )
div ço bib
es
r. c rias :30h
ab
h
h
ár
21
v. d
espa | 19:30
| a histó h às 20:30
ais
3
ce
e
|
atr
/0
27
pla o d as 19 /03
s te i
or
cia am rket taçã mi d 9 27
sab
iên es ch - ma con cha ú, 63
e
r
a
á
pe
n
ex e, yu ltura aver yunes de it
tóri
a
(h m
his 902
u
ab
ár ria c s 18h h co rones
sil: an,
ra
à
ra
ba
o b zaid
ão
liv | 16h l fara rua
h
nh bes n ucri
3
|
nie
/0
fara
ra
22
da aspa
ma ára dr. ch
iel h
n
o
lo
li
da 3 | 22
vro v.
rd
pau o bib
ca o li e | a
ç
ulo 29/0
e, ri to d plac
r. pa /103
espa
ab
ár men ket
f. d
h
ria nça mar
pro lho, 97
,
20
á
n
la
a
3|
lin
ra
ar
cu ra & ltura
ajj 30/0
gib e carv
st u
0h
eh
lil
d
ud , 2100
pale ria c s 21:3
ha ro
à
cla ssú
n k álva
ra
ra
ia
.
be,
liv | 18h
ra a tur
da
gib | rua
3
/0
eá
be:
nç
29
ad | ru
ra nco
a
á
a
a
cied rbon
bia
á pres
ur
so
g rab en
rat capo
na bou
es rupo e co taçã
g
lite uto
ue
ru paço ma m m o de
it
taq oppin
a
árc da
b
25
b
inst
des
n
ia
li /03 bar ibli ruk
de a - sh
dib ça
av. vrar | 18:4 ones aspa
r
eres ltu
e
dr ia c 5h a d
lh
u
. ch ult
e it
a
mu ria c
uc
ú, 63
ur
so presen
r
ra
a
u
i
v
es
9
za
li
paç bhia taçã
ida mar
25
/0
e
k
n,
3 | o bib perc o de
90 et pl
16h
d
lia
2
ac
spa ussio ança
28
e
/0
| ru nis ár
3|
17h
a b ta pe abe
às
co
ar
on dro
m
19h
esa fra patr
de nço ícia
itú
li
tu
, 63 n
ma
9
ni

s
tra
les

Nesta exposição, Patricia Osses apresenta um ensaio fotográfico inédito, reali-

ças a curvaturas insensíveis, a ínfimas e poderosas inflexões, a sutis combinações do

zado nos interiores do Palácio de Alhambra, em Granada, Espanha. Mais do que

regular e do irregular que ele (Eupalinos, o arquiteto) havia introduzido e escondido,

oferecer uma ideia clara e precisa do magnífico edifício, as imagens preferem

tornando-as tão imperiosas quanto eram indefiníveis. Dócil a essa presença invisível,

trazer texturas e grafias, nuances de luz e sugestões de formas, aproximando o

o móvel espectador era transportado de surpresa em surpresa e dos grandes silên-

espectador da sensação da experiência de estar no palácio mouro.

cios aos murmúrios de prazer, à medida que avançava, recuava e de novo se reaproximava, vagando no interior da obra, movido por ela, aprisionado unicamente em

17

jar

“(…) o mortal não percebia estar sendo conduzido a uma espécie de felicidade, gra-

21

18/03 Quinta-feira
abertura da exposição Alhambra ou
Dos Edifícios que Falam, de Patricia
Osses palestra Arqueologia nos Países
Árabes, Professor Dr. Ahmad Serieh
20/03 Sábado
abertura da exposição Caligrafia
árabe: A arte da palavra; Deleite do estrangeiro em tudo o que é espantoso e
maravilhoso: relato de viagem; Presença Árabe na América do Sul; O cotidiano
dos países árabes em aquarelas, por
Nilton Bueno; Cidades na memória; Indumentária árabe, por Suzana Azar; O
Líbano de Gibran Khalil Gibran oficina
Oficina de Caligrafia árabe gastronomia Festival de Gastronomia Árabe
22/03 Segunda-feira
música Orquestra Brasileira Jovem
de Percussão Árabe palestra Experiências teatrais Árabes no Brasil e
Workshop Um Certo Monólogo Árabe,
Yunes Chami

Novo número da revista Fikr de estudos
Árabes, Africanos e Sul-americanos; O
Dicionário e outros contos de Machado
de Assis, em tradução para o árabe; A
Terceira Margem do Rio e outros contos
de João Guimarães Rosa, em tradução
para o árabe; Poemas árabes de Mahmud Darwich; Cordel “Presença Árabe
no Brasil” e “Deleite do Estrangeiro em
Tudo o que é Espantoso e Maravilhoso”
leituras dramáticas e poemas Poemas
Árabes Encenados, por Marcelo Dias e
Valéria Arbex música Grupo Sírio Ujuh
(Faces) com Kinan Adnawi; Show de
música do Grupo Mamo Marroquino,
com dança oriental, e apresentação do
cordelista Luiz Bitu e dos repentistas
Expedito Alves Granjeiro e Francinaldo
Soares dança Apresentação de dança
árabe com Patrícia Tumani Soubhia e
percussionista Pedro Françolin; Apresentação de dança árabe com Márcia
Dib e Grupo Mabruk cinema Mostra de
cinema Árabe e Sul-americano

24/03 Quarta-feira
palestra Música Árabe: Expressividade
e sutileza, Márcia Dib. Palestra e lançamento do livro

26/03 Sexta-feira
abertura da exposição Palestina, Jordânia e Egito, por Gabriela Lian; Jerusalém, por Gabriela Lian palestra Arqueologia nos Países Árabes, Professor
Dr. Ahmad Serieh evento especial Jerusalém no coração: debate, exposição e
poemas leituras dramáticas e poemas
Poemas Árabes encenados por Marcelo
Dias e Valéria Arbex cinema Mostra de
cinema Árabe e Sul-americano

25/03 Quinta-feira
lançamento de livros das edições
bibliaspa Gramática da língua Árabe
para estudantes Sul-Americanos; Rihla,
de Ibn Battuta, em português; Presença
Árabe na América do Sul com autores
de diversos países sul-americanos; Música árabe: expressividade e sutileza;

27/03 Sábado
palestra A imigração árabe no Brasil,
com Emir Mourad e Gabriel Mathias
Soares; Diversidade cultural e ambiental do Líbano, Elsa El Hachem; Experiências teatrais Árabes no Brasil, Yunes
Chami música Grupo Sírio Ujuh (Faces)
com Kinan Adnawi

23/03 Terça-feira
música Grupo musical de Sami Bordokan palestra A Imigração libanesa
na fronteira sul do Brasil e no Uruguai,
Liane Assef e José María Almada

28/03 Domingo
eventos especiais Teatro Salamaleque, Valéria Arbex música Grupo Ujuh
(Faces), com participação especial de
André Gereissati dança Apresentação
de dança árabe com Márcia Dib e Grupo Mabruk
29/03 Segunda-feira
oficinas Cordel e xilogravura com sessão de autógrafos do Cordel “Presença
árabe no Brasil” e do Cordel “Deleite
do estrangeiro em tudo o que é espantoso e maravilhoso”, com Luiz Bitu
palestra Culinária Árabe, Ricardo Maranhão; Literatura Árabe: Gibran Khalil Gibran, Prof. Dr. Paulo Daniel Farah
lançamento do livro Árabes no Brasil:
História e Sabor leituras dramáticas
e poemas O Lamento das Tumbas, de
Gibran Khalil Gibran, com Alejandra
Saiz, Marcelo Dias, Kiko Marques, Patrícia Gordo, Virgínia Buckowski e Valéria
Arbex; Fale-nos do amor (da Obra o
Profeta), de Gibran Khalil Gibran, com
Yunes Chami e Bernardo Galegale infantil Oficina de Música e Oficina de
Dança, Márcia Dib

Construído no século XIII durante a presença árabe na Península Ibérica, “os viajantes param ante seus muros, cobertos por poesias árabes, e as contemplam,

sua própria admiração. É preciso, dizia Eupalinos de Mégara, que meu templo mova

as esquadrinham, escutam seus sons. Nelas ficariam para sempre.” (Andres Soria,

os homens como o faz o objeto amado. (…)” Paul Valéry, trecho de Eupalinos ou o arquiteto.

em prólogo para Cuentos de La Alhambra, de W. Irving)
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Curadoria e realização:

Em 2010, o Brasil celebra 130 anos do início da imigração árabe.

Atualmente, mais de 12 milhões de árabes e descendentes vivem

no país e contribuem cultural, econômica e politicamente para as
sociedades locais; apenas em São Paulo, são ao menos 2,5 milhões

de pessoas. Em outros países da América do Sul, a presença árabe

Apoio:

também é expressiva.

O Festival Sul-Americano da Cultura Árabe tem como objetivo refletir
sobre as manifestações culturais árabes e as contribuições dos imi-

grantes. A intenção é fortalecer o vínculo entre a América do Sul e os
Países Árabes com base no respeito à diversidade cultural e nos laços

históricos e sociais, além de incentivar a cultura da paz por meio da
aproximação dos povos.

A programação do Festival inclui cinema, literatura, teatro, música,
dança, artes plásticas, contação de histórias, cordel, repente, arqueologia, fotografia, moda, gastronomia e intervenções artísticas.

No dia 25 de março, instituído como o Dia Nacional da Comunidade

Árabe por lei federal, a cidade de São Paulo ganhará um novo espaço
de cultura e pesquisa.

30/03 Terça-feira
eventos especiais Espetáculo de encerramento do Festival com música, dança, teatro, cordel e literatura leituras
dramáticas e poemas Poemas Árabes
encenados por Marcelo Dias e Valéria
Arbex palestra Mulheres de destaque
na sociedade árabe, com Claude Hajjar

Localizado na Rua Baronesa de Itú, 639, o Centro de Cultura e Pesquisa

Árabe-Sul-Americano: Espaço BibliASPA possui bibliotecas com acervo

bibliográfico e multimídia, centro de documentação, salas de pesquisa,
editora, sala de restauro, museu, espaço para projeção de filmes e salas
de exposição e de cursos.

No festival, o Espaço BibliASPA abrigará apresentações, palestras,
debates, exposições, lançamentos de livros e mostras de cinema e

31/03 Quarta-feira
leituras dramáticas e poemas Dois Irmãos, de Milton Hatoum, com Tininha
Melo, Gustavo Vaz, Ellen Regina, Bernardo Galegale E Yunes Chami (também
direção); Relato de Um Certo Oriente,
de Milton Hatoum, com Valéria Arbex

teatro. A data do festival não foi escolhida por acaso. Criada em 1859, a

Rua 25 de março logo congregou sírios, libaneses, palestinos, iraquianos,
egípcios e jordanianos, entre outros. Povos de língua árabe que aqui
aprenderam o português e, em ambas as línguas, expressaram seu
afeto pela pátria de origem e pela de adoção: o Brasil.

3/18/10 10:52 AM
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iracema/ sesc sp

musica nova festival
We created the visual identity and developed
a series of pieces for the 45th edition of
Brazil’s most important contemporary music
event which took place in October 2010. The
conception of the visual identity was based
upon a graphic score by John Cage.
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Orquestra Municipal de Santos
Antônio Eduardo
Russell Pinkston - Música interativa
Ensemble Música Nova
Ensemble Nuevo
Fragmentos Kafka
Rohan de Saram e Beatriz Alessio
Materiales Ensemble
Alvin Lucier
Musicaficta
L'lstant Donné
Ensemble Continuum
Gilberto Mendes
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apresenta
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45o
festival
música nova

10-29

outubro
2010
Principal evento de música “erudita” contemporânea do Brasil, o Festival Música Nova traz, em
sua 45ª edição, um extenso panorama da produção latino-americana. A programação, de grande
qualidade, será encerrada, em 28 e 29 de outubro, com concertos especiais dedicados à obra do
compositor santista Gilberto Mendes, 88 anos, fundador e diretor artístico do festival.
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Gilberto Mendes
Orquestra Municipal de Santos
Antônio Eduardo
Russell Pinkston-Música interativa
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Ensemble Nuevo
Fragmentos Kafka
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Materiales Ensemble
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L’lstant Donné
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[11] 3234 3000
Rua Doutor Vila Nova, 245
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SESC Vila Mariana
[11] 5080 3000
Rua Pelotas, 141

Apoio

Auditório Ibirapuera
[11] 3629 1075
Av. Pedro Álvares Cabral,
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MAIS INFORMAÇÕES
www.sescsp.org.br | www.musicanova.art.br

SESC Santos [13] 3278 9800
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ENSEMBLE
MÚSICA NOVA
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15
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21

ALVIM
LUCIER

L’INSTANT DONNÉ + ROHAN DE
SARAM & BEATRIZ ALESSIO +
ALVIM LUCIER & MUSICAFICTA

TÉCNICAS DE INTERAÇÃO ENTRE
INSTRUMENTOS E ELETRÔNICA EM
TEMPO REAL COM RUSSEL PINKSTON

27

28

29

ENSEMBLE
CONTINUUM
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CD GILBERTO
MENDES
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MENDES

APOIO

Gilberto Mendes
Vila Socó, Meu
Amor [1984]
Gilberto Mendes
O Anjo Esquerdo da
História [1997]
Poema de Haroldo
de Campos

R. Pelotas, 141
Vila Mariana
[11] 5080 3000

FRAGMENTOS
KAFKA

APRESENTA

ECA USP

REALIZAÇÃO

Sergio Ortega y
Quilapayun
El Pueblo Unido
Jamás
Será Vencido

Sala de Vídeo
Biblioteca da
ECA - Av. Prof.
Lucio Martins
Rodrigues, 443

Graciela
Paraskevaídis
Contra La
Olvidación [1998]
Pianista Antonio
Eduardo

PATROCÍNIO

11h
AUDITÓRIO IBIRAPUERA

1ª Parte
MADRIGAL
ARS VIVA

SESC VILA
MARIANA

9h-12h e 14h-17h
ECA USP

APOIO

20h30
TEATRO COLISEU

OSMS, MADRIGAL ARS VIVA &
ANTONIO EDUARDO +
WORKSHOP RUSSEL PINKSTON

CRÉDITOS
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2ª Parte
ORQUESTRA SINFÔNICA
MUNICIPAL DE SANTOS
João Carlos Rocha
Cantigas [2009]
Poemas de
Fernando Pessoa

João Carlos Rocha
Os Jardins das
Praias
de Santos [2010]

Ulysses Mansur
Porãsy [2010]
Primeira audição

José Simonian
Gilberto Porto
Perto da
Santos que Navego
[2010]
Concerto para
Flauta e Orquestra
Flautista José
Simonian

Gil Nuno Vaz
De palavra, de
palavras [2009]
Dramatização de
José Paulo Paes

Galina Ustwolskaja
Concerto para
Piano,
Cordas e Tímpanos
[1946]
Pianista Antonio
Eduardo

RUSSELL PINKSTON
MÚSICA INTERATIVA - VÍDEO E SOM

AUDITÓRIO
IBIRAPUERA

10

Gerrymander
Para clarineta em interação com Max/Msp

Av. Pedro Á.
Cabral, s/ n.
Portão2 Moema
[11] 3629 1075

RUSSEL
PINKSTON

Lizamander
Para flauta em interação com Max/Msp

Orb Spells
Para sons eletrônicos e vídeo-dança

Intervalo

Maestrina Karen
Feldman
Regência

Dancing with the Virtual Dervish
Para sons eletrônicos e vídeo de realidade virtual
TaleSpin
Para piano e sons eletrônicos

Maestro Roberto
Martins
Regência

Amílcar Zani Piano
Cassia Carrascosa Flauta
Luis Afonso Montanha Clarineta
Russell Pinkston Eletrônica

APOIO

APRESENTA

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO
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DIREÇÃO ARTÍSTICA
Gilberto Mendes
21h
SESC VILA MARIANA
TEATRO

Orquestra Municipal de Santos
Antônio Eduardo
Russell Pinkston − Música interativa
Ensemble Música Nova
Ensemble Nuevo
Fragmentos Kafka
Rohan de Saram e Beatriz Alessio
Materiales Ensemble
Alvin Lucier
Musicaficta
L’lstant Donné
Ensemble Continuum
Gilberto Mendes

SANTOS
SESC Santos [13] 3278 9800
Rua Conselheiro Ribas, 136
Teatro Coliseu [13] 3226 8000
Rua Amador Bueno, 237
MAIS INFORMAÇÕES
www.sescsp.org.br | www.musicanova.art.br

SESC VILA
MARIANA

Horacio Uribe
La cuidad no olvido que uma vez
fué lago... [2003]

R. Pelotas, 141
Vila Mariana
[11] 5080 3000

Jack Fortner
Voci Eguali [2009]
Estreia mundial

ENSEMBLE NUEVO
Francisco Silva
Latente Para
flauta, guitarra,
2 violinos, viola,
violoncelo e
bandoneon

Tatiana Catanzaro
Kristallklavierexplosionsschattensplitter [2008]

Koboei
Improvisación trio
Para bandoneon,
contrabaixo e
percussão

Paulo Costa Lima
Divertimento Água
Mineral [2000]

Diego Aguirre
Danza de Avestruz
Para flauta,
saxofone alto,
clarinete baixo,
trombone,
bandoneon, 2
percussionistas,
2 violinos, viola,
violoncelo e

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO

Relações
Internacionais
Jacques Figueras

Coordenador de
Palco
Osmar Rozetti

Assistência
de Relações
Internacionais
Beatriz Coutinho

Assistência de Palco
Ailton Soares

APOIO

APRESENTA

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO

contrabaixo

violinos, viola,
violoncelo e
bandoneon

Emilio Bascuñan
3 tramos
Para saxofone
alto, clarinete
baixo, trombone,
bandoneon,
guitarra,
vibrafone,
percussão, 2
violinos, viola,
violoncelo e
contrabaixo

Peter Eisold
Tropic of Capricorn
II
Para flauta,
saxofone alto,
saxofone tenor,
clarinete baixo,
trombone,
bandoneon,
guitarra,
vibrafone,
percussão, 2
violinos, viola,
violoncelo e
contrabaixo

Fernando
Munizaga
Reflejos
Para flauta,
saxofone alto,
saxofone tenor,
clarinete baixo,
percussão, 2

saxo alto, saxo
tenor, clarinete
baixo, trombone,
bandoneon,
guitarra,
vibrafone,
percussão, 2
violinos, viola,
violoncelo e
contrabaixo

14

SESC VILA
MARIANA

ENSEMBLE
NUEVO

R. Pelotas, 141
Vila Mariana
[11] 5080 3000

Rodolfo Acosta
Otros Verdaderos
Negativos
Para 2 violinos,
viola, violoncelo,
clarinete baixo,
trombone,
percussão e flauta

R. Conselheiro
Ribas, 136
Aparecida
[13] 3279 9800

Alois Kott
About de Souffle
Para flauta,

APOIO

SESC
SANTOS

21h
SESC VILA MARIANA
TEATRO

L’INSTANT DONNÉ

22

Daniel D’Adamo
Cerclé [2009]

Frédéric Pattar
Lierre [2007]

Daniel D’Adamo
Breath [2004]

Frédéric Pattar
Outlyer [2007]

L’INSTANT
DONNÉ

Intervalo

APRESENTA

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO

APOIO

SEMINÁRIO
TÉCNICAS DE INTERAÇÃO ENTRE INSTRUMENTOS E ELETRÔNICA
EM TEMPO REAL COM RUSSELL PINKSTON 05-08 OUTUBRO
Sala de Vídeo | Biblioteca da ECA | Av. Prof. Lucio Martins Rodrigues, 443

CRÉDITOS
45º FESTIVAL
MÚSICA NOVA
Direção Artística
Gilberto Mendes

LANÇAMENTO DO CD

Conselho Artístico
Lorenzo Mammì
Luís Gustavo Petri
Emiliano Patarra
Rodolfo Coelho de
Souza
Aline de Moraes

A MÚSICA DE GILBERTO MENDES
VÁRIOS COMPOSITORES EM UM SÓ COMPOSITOR
DO MODERNISMO AO PÓS MODERNISMO

Direção Executiva
Aline de Moraes
Iracema Music Prod

28/10 21h | SESC Vila Mariana
29/10 20h30 | SESC Santos

Coordenação
Executiva
Lúcia Quintino
Taveira
Assistência de
Direção
Fabiana Cirillo

APOIO

Coordenação
Artística
Christina Motta
Coordenação de
Comunicação e
Marketing
Daniela Lima
Coordenação de
produção
Aline de Moraes
Coordenação Técnica
Janja Gomes

Pesquisa e edição de
texto
Bianca C. Fratelli
Assessoria de
Imprensa
Edson Paes de Melo
[Editor]
Identidade Visual,
Projeto Gráfico e
Site
Ana Starling e
Roberto Guimarães
[BIZU Design]

PETROBRAS

COMÉRCIO −SESC

Presidente
José Sérgio Gabrielli
de Azevedo

Administração
Regional no Estado
de São Paulo

Gerente executivo
da Comunicação
Institucional
Wilson Santarosa

Presidente do
Conselho Regional
Abram Szajman

Gerente de
Patrocínios
Eliane Sarmento
Costa
Gerente Setorial de
Patrocínios Culturais
Taís Wohlmuth Reis
Coordenador do
Núcleo de Música
Claudio Jorge Oliveira

Diretor Regional
Danilo Santos de
Miranda
Superintendentes
Comunicação Social
Ivan Giannini
Técnico Social
Joel Naimayer Padula

Gerentes
Ação Cultural
Rosana Paulo da
Cunha
Adjunto
Flávia Andréa
Carvalho
Assistentes
Sérgio Pinto
Henrique Ramos
Rubin
Estudos e
Desenvolvimento
Marta Colabone
Adjunto
Andréa de Araújo
Nogueira
Assistente
Ioná Damiana de
Souza

Difusão e Promoção
Marcos Ribeiro de
Carvalho
Adjunto
Fernando Hugo da
Cruz Fialho
Artes Gráficas
Hélcio Magalhães
Assistentes
Marilu Donadelli
Vecchio
Thais Helena Franco
Franco S. Leite

SESC Santos
Luiz Ernesto Alvarez
Figueiredo
Adjunto
Renato Franceschini
Oliani
SESC Consolação
Felipe Mancebo
Adjunto
Patrícia Piquera
Vianna
SESC Vila Mariana
Olegário Machado
Neto
Adjunto
Meilin M. Werneck
da Silva

Em sua 45a edição, o Festival Música Nova oferece uma programação especial para
comemoração de seus 45 anos e celebraremos essa marca homenageando alguns
dos principais compositores e intérpretes, brasileiros ou provenientes de outras
nações dos continentes americanos, que são referência em música erudita contemporânea. Entre as atividades do festival, destaca-se o Seminário Técnicas de
Interação entre Instrumentos e Eletrônica em Tempo Real com Russell Pinkston,
projeto em parceria com a USP, que traz workshops gratuitos e o lançamento do
álbum A Música de Gilberto Mendes, pelo Ensemble Música Nova, sob a direção do
compositor e regente norte-americano Jack Fortner.
Ao longo desses 45 anos, o festival tem conseguido criar vínculos entre a
produção da música brasileira e a de outros países, estabelecendo um intercâmbio
cultural e técnico, seja mediante a apresentação de peças brasileiras por intérpretes estrangeiros ou pela difusão cultural por meio de palestras e workshops.
Entre os principais ícones internacionais da música erudita contemporânea que

“A música é a última planta a vir à luz,
aparecendo no outono e na estação
morta de cultura a que pertence.”
O FESTIVAL

RELEASE

Nietzsche [Aurora]

GILBERTO
MENDES

Na gênese do pensamento do filósofo, a música é uma arte dionisíaca, princípio
uno que destrói a individuação numa embriaguez coletiva. Como rende tributo ao
mundo dos instintos, ela expressa o que há de mais indizível na natureza humana,
aquilo que as palavras não exprimem e talvez só a sensibilidade possa ler.
Sendo antes uma experiência física, a música se apossa do ar, dos músculos, e
por sua presença, apreendemos seus mecanismos com o corpo. Desse lugar em que
nos observa como linguagem, vê um fluxo do tempo que ainda não foi sistematizado em fórmulas racionais. Por essa propriedade única, a música contemporânea
é um corifeu que pede passagem entre nós, a sussurrar uma história sem final, da
qual somos personagens.
Há mais de quatro décadas temos a chance de viver esta experiência do encontro com as vanguardas artísticas musicais deflagradas pelo mundo durante o
Festival de Música Nova, engendrado pela persistência inspirada do músico Gilberto
Mendes.

PETROBRÁS

SESC

>

PATROCÍNIO

ENSEMBLE
MÚSICA NOVA

Coriún Aharonián
¿De qué estamos
hablando? [2006]

Mario Lavista
Responsório [1988]

>

REALIZAÇÃO
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Keeril Makan
Mercury Songbirds
[2007]

Jim Hiscott
Ceremony III [1978]

APRESENTA

SÃO PAULO
SESC Consolação [11] 3234 3000
Rua Doutor Vila Nova, 245
SESC Vila Mariana [11] 5080 3000
Rua Pelotas, 141
Auditório Ibirapuera [11] 3629 1075
Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 2

21h
SESC SANTOS AUDITÓRIO

ENSEMBLE
MÚSICA NOVA

Gestor de Projetos
Luis Carlos do
Nascimento

Produção
Daniela Lima
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60

apresenta

Orquestra Municipal de Santos
Antônio Eduardo
Russell Pinkston - Música interativa
Ensemble Música Nova
Ensemble Nuevo
Fragmentos Kafka
Rohan de Saram e Beatriz Alessio
Materiales Ensemble
Alvin Lucier
Musicaficta
L'lstant Donné
Ensemble Continuum
Gilberto Mendes

2010

Este 45º Festival Música Nova comemora os 70 anos dos compositores Coriún

portantes grupos instrumentais Continuum, de New York, Ensemble Nuevo, do

Aharonián e Graciela Paraskevaidis, do Uruguai, marido e mulher, figuras emble-

Chile, L’Instant Donné, da França, o violoncelista Rohan de Saran, a soprano ar-

máticas da música latino-americana como idealizadores e dirigentes dos já históri-

gentina Lia Ferenese e o violonista mexicano Cuauhtémoc Rivera Gusman, assim

cos Cursos Latino-americanos de Música Contemporânea, cursos irmãos de nosso

como todos os idealistas, notáveis musicistas brasileiros aqui presentes, já velhos

festival, sobretudo no decorrer dos anos de chumbo das ditaduras sul-americanas.

conhecidos, que vêm nos apoiando através dos tempos, sempre difíceis, para uma

O Festival Música Nova 2010 destaca ainda o concerto e o lançamento de um

música realmente de ponta. O Ensemble Música Nova, em segundo concerto,

CD produzido pelo SESC, A Música de Gilberto Mendes – Vários compositores

dá uma especial atenção à música das Américas, como a dos mexicanos Mario

em um só compositor, do modernismo ao pós-modernismo, pelo nosso Ensemble

Lavista e Horacio Uribe, do canadense Jim Hiscott, dos norte-americanos Keeril

Música Nova, sob a direção do compositor e regente norte-americano Jack

Makan e Jack Fortner, do uruguaio Coriún Aharonián e dos brasileiros Tatiana

Fortner. Mostram seu trabalho os novos compositores de uma já segunda “escola”

Catanzaro e Paulo Costa Lima.

santista, João Carlos Rocha e Simonian, o popular Zé da flauta, pela Orquestra

A Música Nova pede passagem!

USP, pelo compositor norte-americano Russel Pinkston. Apresentam-se os im-
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SESC Consolação R. Doutor Vila Nova, 245 Vila Buarque
[11] 3234 3000 email@consolação.sescsp.org.br
SESC Vila Mariana R. Pelotas, 141 Vila Mariana
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[13] 3279 9800 email@santos.sescsp.org.br
Teatro Coliseu R. Amador Bueno, 237 Centro
[13] 3226 8000
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21h
SESC SANTOS TEATRO

21h
SESC VILA MARIANA TEATRO

21 SANTOS

22 SÃO PAULO

L’INSTANT
DONNÉ

www.musicanova.art.br

APOIO

Cerclé [2009]
Convidado:
Daniel D’Adamo (somente dia 22)

DOBRA 3

Daniel D’Adamo
Breath [2004]
Intervalo

Lierre [2007]

Frédéric Pattar
PROGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES

Outlyer [2007]

Criado em 2002, L’Instant Donne é
um grupo dedicado à interpretação
da música de câmara contemporânea. Cada um dos membros − nove
músicos e um coordenador − tem
participação nas decisões artísticas e organiza a vida cotidiana do
grupo. O repertório varia desde o
final do século XIX até hoje, seguindo a inspiração, com incursões
em períodos como barroco, clássico
e romântico. No entanto, a programação é essencialmente dedicada
a compositores com os quais trabalha em estreita colaboração. Em

apresenta

Francisco Silva
Latente
Para flauta, guitarra, 2 violinos,
viola, violoncelo e bandoneon

Koboei
Improvisación trio
Para bandoneon,
contrabaixo e percussão

Diego Aguirre

2010

PROGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES

Danza de Avestruz
Para flauta, saxofone alto, clarinete
baixo, trombone, bandoneon, 2
percussionistas, 2 violinos, viola,
violoncelo e contrabaixo

3 tramos
Para saxofone alto, clarinete baixo,
trombone, bandoneon, guitarra,
vibrafone, percussão, 2 violinos,
viola, violoncelo e contrabaixo

Fernando Munizaga
Reflejos
Para flauta, saxofone alto, saxofone
tenor, clarinete baixo, percussão,
2 violinos, viola, violoncelo e
bandoneon

Peter Eisold
Tropic of Capricorn II
Para flauta, saxofone alto, saxofone
tenor, clarinete baixo, trombone,
bandoneon, guitarra, vibrafone,
percussão, 2 violinos, viola,
violoncelo e contrabaixo

Alois Kott
About de Souffle
Para flauta, saxo alto, saxo
tenor, clarinete baixo, trombone,
bandoneon, guitarra, vibrafone,
percussão, 2 violinos, viola,
violoncelo e contrabaixo

Rodolfo Acosta
Otros Verdaderos Negativos
Para 2 violinos, viola, violoncelo,
clarinete baixo, trombone,
percussão e flauta

raramente é incluído nas temporadas habituais de concertos, o que é
de grande importância tanto para a
atualização técnica de músicos e compositores, quanto para a formação de
público consciente e aberto a novas
experiências e tendências musicais,
que é o principal desafio do Festival.
Para garantir uma programação
erudita contemporânea diferenciada

Música para 12 Instrumentos
Rotationis
Música para piano n. 1

Prelúdio
Quasi Uma Passacaglia
Sinfonia de Navios Andantes

e de qualidade, o Festival conta também com a assessoria de um conselho artístico liderado pelo renomado
compositor Gilberto Mendes, fundador do evento, e formado pelos especialistas em música contemporânea
Lorenzo Mammì, Luís Gustavo Petri,
Emiliano Patarra e Rodolfo Coelho
de Souza, além da diretora executiva
Aline de Moraes.

Estudou composição com Hector Tosar e Luigi Nono e musicologia com Ayestarán Lauro. Suas composições têm sido
executadas em mais de 30 países e fora da sua atividade
criativa, Aharonian tem trabalhado no campo do ensaio e
da pesquisa. Foi professor titular na Universidade Nacional
do Uruguai e palestrante convidado em universidades de
diferentes países. Autor de livros, ensaios e artigos sobre
música e cultura. Organizou atividades culturais e de música, especificamente, e foi cofundador de várias instituições,
como o Curso Latino-Americano de Música Contemporânea .
Foi também membro do conselho do presidente ISCM e comitê executivo da IASPM.

A EMESP,
Sérgio Kafejian,
Paulo Zuben,
Claudia Toni,
Departamento de música
da ECA/USP e

ECA-USP
Sala de Vídeo
Biblioteca da ECA
Av. Prof. Lucio Martins Rodrigues, 443

Danilo Santos de Miranda
Diretor Regional do SESC São Paulo

tado. Como University Artist, lecionou em The University of Wisconsin-Milwaukee. Recebeu prêmios da
APCA, o Prêmio Carlos Gomes “hors
concours”, a Bolsa Vitae, Homenagem do Festival de Campos do Jordão em 2009, a Comenda da Ordem
do Mérito Cultural do Ministério da
Cultura. Gilberto Mendes faz parte
do Colégio de Compositores Latino-americanos de Música de Arte, com
sede no México e é membro honorário da Academia Brasileira de Música.
Autor dos livros Uma Odisseia Musical
e Viver sua Música, publicados pela
EDUSP, este último finalista do Prêmio Jabuti 2010.
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Gilberto Mendes
Daniel A. D’Adamo

Coriún Aharonián

AGRADECIMENTOS
ESCPECIAIS

das 9h às 12h e
das 14h às 17h

ticipações da Argentina, do Canadá,
do Chile, dos Estados Unidos, da
França, do México e Uruguai, trazendo trabalhos já consolidados e o
fluxo incessante de novas criações.
Ainda nesta edição, o SESC São Paulo,
por meio do Selo SESC, lança o álbum
A Música de Gilberto Mendes, interpretado pelo Ensemble Música Nova,
sob a direção do compositor e regente norte-americano Jack Fortner.
Novamente, nos tornamos personagens a ouvir esse sussurro no
embarque coletivo à fruição sensível.
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Estudou no Conservatório Musical
de Santos com o Maestro Savino de
Benedictis e a mitológica pianista
Antonietta Rudge. Embora praticamente autodidata como compositor,
trabalhou sob orientação de Cláudio
Santoro e Olivier Toni, e frequentou os históricos “Ferienkurse Fuer
Neue Musik” (Cursos Internacionais
de Verão de Música Contemporânea)
de Darmstadt, Alemanha. Fundou
o Festival Música Nova de Santos, e
assinou no ano seguinte o Manifesto
Música Nova. Lecionou na Universidade de Brasília, PUC-SP e ECA-USP,
da qual é professor doutor aposen-

COMPOSITORES

Projeto concebido pelos músicos alemães Alois Kott e Peter Eisold, e coordenado regionalmente pelo Goethe-Institut do Chile, dentro do programa
que comemora o bicentenário da independência de vários países na América
do Sul. Este grupo, formado por jovens
artistas da Argentina, Brasil, Venezuela,
Chile e Alemanha, é o resultado de um
intercâmbio contínuo, criando uma plataforma para a cooperação mútua entre
os países da América Latina e Alemanha. Catorze músicos, sob a liderança do
compositor chileno Pablo Aranda, têm
composições de grandes formatos, que
variam entre os estilos nujazz/música
eletrônica e contemporânea de compositores da América Latina, assim como o
alemão Alois Kott e Peter Eisold.

SEMINÁRIO MÚSICA NOVA

TÉCNICAS DE INTERAÇÃO
ENTRE INSTRUMENTOS E
ELETRÔNICA EM TEMPO REAL
COM RUSSEL PINKSTON

Cavalo Azul

Estudo Sobre o Pente de Istambul

44

São Paulo e Escola de Comunicação e
Artes da Universidade de São Paulo.
O evento se desdobra em concertos,
palestras e workshops no SESC Santos
e Teatro Coliseu, naquela cidade, e em
São Paulo, no SESC Consolação, SESC
Vila Mariana, Auditório Ibirapuera e
na própria Escola de Comunicação e
Artes da USP.
Com ênfase na produção musical das Américas, o festival celebra
os 70 anos dos compositores uruguaios Coriún Aharonián e Graciela
Paraskevaidis, referências da música
contemporânea latino-americana.
Além do empenho e da presença
constante dos compositores e musicistas brasileiros, contamos com par-

GILBERTO MENDES
Ensemble Música Nova
Coral OSESP
Jack Fortner Regência
Convidados:
Fabio Zanon Violão
Martha Herr Soprano
Andrea Kaiser Soprano

PROGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES

10/15/10 6:14 PM
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contemporânea é um corifeu que
pede passagem entre nós, a sussurrar uma história sem final, da qual
somos personagens.
Há mais de quatro décadas temos
a chance de viver esta experiência do
encontro com as vanguardas artísticas musicais deflagradas pelo mundo
durante o Festival de Música Nova,
engendrado pela persistência inspirada do músico Gilberto Mendes.
É no ímpeto de propiciar mais uma
oportunidade de contato com essa
linguagem e suas interlocuções correntes, que o SESC São Paulo realiza
a 45ª edição do Festival de Música
Nova, ao lado dos parceiros Petrobras,
Secretaria do Estado da Cultura de

Uma Foz Uma Fala

ENSEMBLE NUEVO

Emilio Bascuñan

Na gênese do pensamento do filósofo, a música é uma arte dionisíaca,
princípio uno que destrói a individuação numa embriaguez coletiva.
Como rende tributo ao mundo dos
instintos, ela expressa o que há de
mais indizível na natureza humana,
aquilo que as palavras não exprimem
e talvez só a sensibilidade possa ler.
Sendo antes uma experiência
física, a música se apossa do ar,
dos músculos, e por sua presença,
apreendemos seus mecanismos com
o corpo. Desse lugar em que nos
observa como linguagem, vê um
fluxo do tempo que ainda não foi
sistematizado em fórmulas racionais.
Por essa propriedade única, a música

O Meu Amigo Koellreutter

25

ENSEMBLE
NUEVO

21h
SESC SANTOS TEATRO

29 SANTOS

2010, foi convidado a se apresentar
na Alemanha e a trabalhar com o
conjunto vocal inglês Exaudi para
a criação de três cantatas Gerard
Pesson, encomendadas pelo IRCAM.
Além dos concertos, L’Instant Donné está envolvido em muitas intervenções educacionais e participa de
workshops e seminários.

21h
SESC SANTOS AUDITÓRIO

14 SANTOS

DOBRA 3

que abrilhantam esta edição estão
L’lnstant Donné, Alvin Lucier, Jack
Fortner, Russel Pinkston e Joel Sachs.
A produção gerada por essa troca,
com obras tecnicamente muito difíceis, estimula o estudo e oferece condições de apresentação excepcionais
aos intérpretes.
Sua importância é ainda maior
por abranger um repertório que

41

21H
SESC VILA MARIANA TEATRO

28 SÃO PAULO

Gilberto Mendes
Vários compositores em um só compositor −
do modernismo ao pós−modernismo

24

46

tem conseguido criar vínculos entre
a produção da música brasileira e a
de outros países, estabelecendo um
intercâmbio cultural e técnico, seja
mediante a apresentação de peças
brasileiras por intérpretes estrangeiros ou pela difusão cultural por
meio de palestras e workshops. Entre
os principais ícones internacionais
da música erudita contemporânea

40

LANÇAMENTO
DO CD

L’LNSTANT DONNÉ

Daniel D’Adamo

Frédéric Pattar

DOBRA 2

Nietzsche [Aurora]

Gilberto Mendes

05

SESC Consolação [11] 3234 3000

A música de Gilberto Mendes
Vários compositores em um só compositor
Do modernismo ao pós modernismo
28/10 21h SESC Vila Mariana
29/10 20h30 SESC Santos

“A música é a última planta a vir à luz,
aparecendo no outono e na estação
morta de cultura a que pertence.”

Sinfônica Municipal de Santos. O curso de música eletrônica acontece na ECA-

SÃO PAULO

LANÇAMENTO DO CD

destaca-se o Seminário Técnicas de
Interação entre Instrumentos e
Eletrônica em Tempo Real com Russell
Pinkston, projeto em parceria com a
USP, que traz workshops gratuitos e
o lançamento do álbum A Música de
Gilberto Mendes, pelo Ensemble Música
Nova, sob a direção do compositor e
regente norte-americano Jack Fortner.
Ao longo desses 45 anos, o festival

11

45o
festival
5−29
música nova outubro
DIREÇÃO ARTÍSTICA Gilberto Mendes

Em sua 45a edição, o Festival Música
Nova oferece uma programação especial para comemoração de seus
45 anos e celebraremos essa marca
homenageando alguns dos principais
compositores e intérpretes, brasileiros
ou provenientes de outras nações dos
continentes americanos, que são referência em música erudita contemporânea. Entre as atividades do festival,

apresenta

Amilcar Zani.

Estudou música e filosofia na Argentina e no Departamento de Sonus no CNSM de Lyon completou seus estudos
de composição com Philippe Maunoury e electroacústica
e música de computador com Denis Lorrain. Representou
a América Latina no 3o Fórum de compositores organizado em Montreal pelo Nouvel Ensemble Moderne. Ganhou
o primeiro prêmio do Concurso de Composição organizado pelo Grame e o Ensemble Orchestral Contemporain.
Foi premiado com a residência de dois anos na Académie de France, onde estabeleceu o XXI Festival de Música.
Suas obras têm sido realizadas por grupos como o Nouvel
Ensemble Moderne de Montréal e-Circuit Court, Les Percussões de Estrasburgo e Ensemble Orchestral Contemporain. Um CD dedicado ao seu trabalho na Rádio-France
foi lançado recentemente.

Frédéric Pattar

Estudou música eletroacústica em Chalon-sur-Saône e
continuou seus estudos em Lyon com Gilbert Amy (diploma de 1998) e no IRCAM, em Paris. Entre seus prêmios está
o de composição da Fondation André Boucourechliev. Suas
obras têm sido encomendadas pelo Festival d’Automne
em Paris, Musée du Louvre e outros, e executada por renomados conjuntos, incluindo Ensemble Intercontemporain, Nota accroche, Cairn e o Quarteto de Manfred. Sua
parceria com o Ensemble L’Instant Donné resultou na criação de várias peças. Seus planos incluem a realização de
um trabalho exaustivo de treze instrumentos e seis vocalistas inspirado no romance, The Waves, de Virginia Woolf.

Estudou no Conservatório Musical de Santos com o Maestro Savino de Benedictis e a mitológica pianista Antonietta
Rudge. Embora praticamente autodidata como compositor, trabalhou sob orientação de Cláudio Santoro e Olivier
Toni, e frequentou os históricos “Ferienkurse Fuer Neue
Musik” (Cursos Internacionais de Verão de Música Contemporânea) de Darmstadt, Alemanha. Fundou o Festival Música Nova de Santos, e assinou no ano seguinte o Manifesto Música Nova. Lecionou na Universidade de Brasília,
PUC-SP e ECA-USP, da qual é professor doutor aposentado.
Como University Artist, lecionou em The University of Wisconsin-Milwaukee. Recebeu prêmios da APCA, o Prêmio
Carlos Gomes “hors concours”, a Bolsa Vitae, Homenagem
do Festival de Campos do Jordão em 2009, a Comenda da
Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura. Gilberto
Mendes faz parte do Colégio de Compositores Latino-americanos de Música de Arte, com sede no México, e é membro honorário da Academia Brasileira de Música. Autor dos
livros Uma Odisseia Musical e Viver sua Música, publicados
pela EDUSP, este último finalista do Prêmio Jabuti 2010.

sesc sp

cd: the music of gilberto mendes
a number of different composers in
just one composer, from modernism
to post-modernism
This CD released by the SESC label in October
2010 brought together a number of rerecordings and unpublished works by one of
Brazil’s leading composers, forming a kind of
mini-retrospective on his career. The visual
identity of the project is linked to the title of
the CD and the diverse aspects of Gilberto
Mendes’ work, which started during the ultraavant-garde and flirted with “traditional” music,
without ever denying its admiration for the
great American popular songs of the 1920s.
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santos
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Do sesc sp

Música
seMpre nova

no Brasil, há
artistas que
representam
com desvelo o
compromisso de
inovar. compositor
emblemático,
Gilberto Mendes
é um desses, pois
sua trajetória tem a
vanguarda como seu
referencial absoluto.
nunca satisfeito
em compor de uma
única maneira,
aderiu desde o
início da carreira
à pluralidade da
escrita, dos meios,
das orquestrações,
das linguagens:
marcas de uma
longa história
que continua se
desenvolvendo a

plenos pulmões.
prova disso é este
cd, que apresenta
obras inéditas
produzidas em
diversos momentos
de sua vida.
como homem da
cultura, Gilberto
Mendes idealizou
e pôs em prática
inúmeras
ramificações dos
trabalhos de seus
contemporâneos
– seja por meio do
famoso Manifesto
Música nova (que
teve entre outros
signatários rogério
duprat, Willy correa
de oliveira e Júlio
Medaglia), seja pela
criação do Festival
Música nova (que

Diretor regional

Gilberto
Mendes
Vários coMpositores
nuM só coMpositor
do ModernisMo
ao pós-ModernisMo

vem reunindo
e instigando
músicos brasileiros
e estrangeiros
desde a década
de 1960), por sua
associação ao
grupo noigrandes
(décio pignatari e
os irmãos campos)
no terreno das
inovações literárias
concretistas ou
pelos happenings
musicais. esse
ensemble de
realizações, com
tal presença
e relevância,
sempre foi
questionavelmente
vigoroso para o
compositor. Há um
poder criador de
enorme fertilidade

em seu trabalho
e experimentação.
a Música nova
sempre encontrou
incentivo e acolhida
no sesc sp. seja
por meio de
concertos, festivais,
encontros, seja por
workshops, nossa
responsabilidade
sempre foi
aproximar essa
rica estética sonora
de um número
cada vez maior de
ouvintes. com este
lançamento do selo
sesc, esse intuito se
concretiza mais uma
vez, levando a um
público ainda mais
amplo a sempre
renovada música
de Gilberto Mendes.

cd tão significativo,

uma ideia sua.
e ao meu muito
querido amigo
Jack Fortner,
competentíssimo
compositor e
regente norte-americano,

que teve muita
paciência e amor
em decifrar os
velhos manuscritos
de minha antiga
música serial,
transportanto tudo
para o computador,
e ainda dar vida,

retrata bem suas
constantes viagens
pelos variados
portos de sua
própria música.
um autêntico
transmoderno,
experimentando
todos os
modernismos
de seu tempo. o
momento serialista,
fins dos anos 1950
e começo dos 1960,
quando escreveu
música dodecafônica
sob inspiração
darmstadtiana,
está retratado em
“Música para piano
n.1 - a tribuna”,
“Música para 12
instrumentos”
e “rotationis”,

16

15

como regente,
a essa parte
significativa da
minha obra, que
tendia a cair no
esquecimento.

a equipe técnica
(montadores,
afinadores, técnicos
de som e luz,
transporte etc.)
e à equipe do sesc
Vila Mariana, em
especial ao luciano
dutra e a shirlei
t. perez, que nos
receberam com
muito carinho e
atenção. ana e
beto da bizu, que
enriquecem o nosso
projeto com sua
arte e criatividade
ímpares. a toda a
equipe da iracema.

Youth orchestra of

a native of sao

and controversial

venezuela, he joined

paulo, augusto

concrete poetry in

the osesp Music

de campos is

the 1950s. a very

césar Masano is the

academy. He is

considered one of

refined translator of

first percussionist

currently pursuing

the most important

poetry of all periods,

to graduate from

his Master’s degree

Brazilian poets.

he is also a sensitive

ricardo Bologna’s

in Bremen, germany,

He created, along

and competent

class at usp.

with teachers olaf

with his comrades

analyst of the music

after conducting

tzschoppe and Jesper

in poetic struggle

of our time. in 1963

gilBerto

a european tour

tjaerby Korneliusen.

(his own brother

he devoted the

MenDes

with the Youth

Harold, Décio

magazine of his

e por fim o nosso
agradecimento
especialíssimo,
a todos os
convidados: Fabio
zanon, Martha
Herr, andrea
Kaiser, beatriz
alessio, que nos
presentearam com
suas performances
de alto nível, e a
todos os excelentes
músicos que
fizeram parte
desse projeto,
e aqui integram
o ensemble
Música nova.

pignatari, ronaldo

noigandres group

azeredo, and José

to publication of

invited to play with

auGusto
de caMpos

lino grunewald),

the new Music

the simón Bolívar

poeM

the revolutionary

Manifesto.

FlaVio VieGas
aMoreira

books, among
them poetry, short
stories and a novel.
He collaborates
with Brazilian
newspapers and
literary sites; has
had books adopted
for classes by
universities in

north america and
europe; and is part
of the so called
“generation 00”,
the authors of the
newest national
literature that
emerged in the
first decade of
this century.

He is part of the
cultural movements
of rio de Janeiro
and são paulo,
as an exponent
of the printed
transmodern
aesthetic and
of the digital
world.

Gilberto
Mendes
one coMposer,
ManY coMposers

poeM

flavio viegas
amoreira, writer,
journalist and
literary critic
from santos, has
published eight

Gilberto
Mendes
coMpositor

que sempre foi
assim: ao mesmo
tempo, muitos
compositores
diferentes.
“simplesmente
estou agora, em
parte, coincidindo
com esse tal de
pós-modernismo.”
“estudo sobre o
pente de istanbul”
é uma transcrição
para piano solo
de uma peça
para marimba e
vibrafone. “prelúdio”
e “Quasi una
passacaglia”, para
violão solo, podem
ser duas peças

isoladas, ou uma
só peça, a primeira
como introdução à
segunda. “o Meu
amigo Koellreutter”,
para voz sem texto,
piano e marimba,
uma homenagem
aos setenta anos do
saudoso professor,
procura criar o
clima de longínquas
paragens orientais,
tão ao gosto do
velho mestre. uma
batida pop em
baixo de harmonias
doces e evocativas
sustentam toda a
melodia, que faz em
sua primeira parte

um retrógrado muito
expressivo da frase
inicial. o trabalho
mais complexo
deste período mais
recente é “uma
Foz, uma Fala”,
de 1994, composto
sobre um velho
poema concreto do
amigo e colaborador
augusto de campos,
companheiro de
antigas lutas por
uma arte nova,
“de invenção”, como
o próprio augusto
gosta de dizer. para
soprano, coral
completo, piano,
trompete, trombone,

clarineta, saxofone
alto, a obra é muito
desenvolvida,
passa por
diversas situações
harmônicas
e melódicas
diferentes, num
fluir narrativo,
tentando decifrar
musicalmente o
que pretende contar
aquela sequência
telegráfica de
palavras dispostas
no papel num
ziguezague
vertiginoso.

gilberto
Mendes

o compositor
Gilberto Mendes
nasceu em santos,
1922. aos 19 anos
trocou as arcadas
da Faculdade de
direito de são paulo
pelo conservatório
Musical de sua
cidade, onde
estudou com o
maestro savino
de benedictis
e a mitológica
pianista antonietta
rudge. embora
praticamente
autodidata como
compositor,
trabalhou sob

Direção artística e regência artistic Direction anD conDUctor Jack fortner assistente
De Direção artística artistic Direction assistant césar Masano regente assistente
assistant conDUctor Henrique villas Boas (rotationis) proDUção execUtiva execUtive
proDUcer aline de Moraes (iracema Music prod) eqUipe De proDUção proDUction teaM césar
Masano, fabiana cirilo assistentes De palco stage assistants rodrigo Moreira, vinicius porto
gravação recorDing teatro, auditório e estúdio do sesc vila Mariana, por João Zilio (Big John) em
julho e agosto de 2010. estúdio salaviva (espaço cachuera): “o cavalo azul”, “o Meu amigo Koellreutter“
(piano) e “Música para piano nº 1”, gravadas por carlos (KK) akamine e gustavo Breier | assistente: silvio
romualdo | coordenação de estúdio: shen ribeiro theater, auditorium, and studio of sesc vila Mariana,
by João Zilio (Big John) in July and august 2010. salaviva studio (espaço cachuera): “o cavalo azul”,
“o Meu amigo Koellreutter” (piano), and “Música para piano nº 1”, recorded by carlos (KK) akamine and
gustavo Breier | assistant: silvio romualdo | studio coordination: shen ribeiro eDição e MixageM
eDiting anD Mixing estúdio sesc vila Mariana studio, por João Zílio (Big John) e Jack fortner sesc
vila Mariana studio, by João Zílio (Big John) and Jack fortner MasteriZação Mastering reference
Mastering studio, de Homero lotito e João Zílio (Big John) reference Mastering studio, by Homero
lotito an d João Zílio (Big John) proJeto gráfico grapHic proJect Bizu Design www.bizu.bz
Direção de criação Directions of creation ana starling e roberto guimarães | Design e ilustrações
Design and ilustrations ana starling | asssistente assistant elisa carareto fotografia pHotgrapHY
alex almeida (gilberto Mendes), arquivo pessoal (Jack fortner) pintUra painting eliane Mendes
ghigonetto traDUção translation traduções Wigliani revisão De traDUção proofreaDing of
translation Jack fortner, lucy petroucic revisão proofreaDing ana lúcia sesso

nova. lecionou na
universidade de
brasília, puc-sp e

orientação de
cláudio santoro
e olivier toni,
e frequentou
os históricos
“ferienkurse
fuer neue Musik”
de darmstadt,
alemanha.
conferencista
e colaborador de
diversos jornais e
revistas brasileiras,
grande agitador
cultural, fundou
em 1962 o Festival
Música nova de
santos e assinou
no ano seguinte o
Manifesto Música
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percussionit

americas and being

aos escritores
augusto de campos
e Flavio Viegas
amoreira, pelos
belos poemas.
Gilberto pascoal,
ana paula Malteze e
toda equipe do selo
sesc, pela confiança
e parceria. prof.
amilcar zani, sueli
(usp) e ronen
altman, pela
generosidade e
apoio. big John, por
sua competência. ao
estúdio cachuera
na figura do shen
e do caca. a toda

texto original.
Magnificamente
substituído esse
texto pelo poeta
santista Flavio
Viegas amoreira,
seu amigo e parceiro
literário, pôde assim
essa impressionante
cantata finalmente
ser apresentada
nesta gravação
histórica. depois
de cinquenta anos!
as obras seguintes
representam um
novo momento
musical na vida
do compositor, por
alguns estudiosos
chamado de pós-moderno. na
verdade, ele mesmo
costuma dizer

cÉsar Masano

orchestra of the

a produção do cd
agradece ainda
a: cesar Masano,
por sua eficiência.
Fabiana cirilo, por
seu empenho e
companheirismo.
Jacques Figueras,
por seu suporte
diário. lorenzo
Mammi e rodolfo
coelho de souza,
pelos inúmeros
conselhos e
sapiência. eliane,
por sua delicadeza
e sabedoria.
cristina Motta, pela
dedicação e apoio.

obras nas quais
usou o berimbau
e o saxofone,
procurando já se
distanciar da música
alemã, em busca
de algo original.
até hoje, obras
tocadas somente
uma ou duas vezes.
seu talvez mais
elaborado trabalho
desse período é o
agora denominado
“ cavalo azul”, para
grupo instrumental,
soprano e coro
masculino,
composto em 1961,
até essa gravação
jamais executado,
devido a problemas
com os detentores
dos direitos do
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aGradeciMentos
com muita
comoção, agradeço
ao sesc sp,
dirigido pela figura
admirável de
danilo Miranda. ao
empenho de aline
de Moraes para que
fosse possível este

como o próprio
compositor
declara ser vários
compositores num
só compositor,
este cd procurou
exatamente retratar
essa multiplicidade,
sua trajetória do
modernismo ao pós-modernismo de
hoje. por exemplo,
sua recente peça
“sinfonia de
navios andantes”,
encomendada
pelo Festival de
campos de Jordão
2009 (título tirado
de um texto do
escritor Flávio
Viegas amoreira,
escrito para o jornal
santista a tribuna),

eca-usp, da qual é

professor doutor
aposentado. como
university artist,
em 1979 deu aulas
em the university
of Wisconsin –
Milwaukee. e em
1983 assumiu a
cátedra de tinker
Visiting professor,
da university of
texas at austin,
importante distinção
universitária
norte-americana
já recebida
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serviço social Do coMÉrcio
social service of coMMerce
administração regional no estado de são paulo
regional administration of the state of são paulo
presidente do conselHo reGional
reGional council president
abram szajman
diretor reGional
reGional director
Danilo santos de Miranda
sUperintenDente De coMUnicação social
sUperintenDent of social coMMUnication
ivan giannini
Selo SeSc SeSc record label gerente De aUDiovisUal aUDiovisUal Manager silvana Morales
nunes gerente aDJUnto assistant Manager ana paula Malteze coorDenaDor coorDinator
gilberto paschoal assistente De proDUção proDUction assistant ricardo tifona assistente
aDMinistrativa aDMinistrative assistant Yumi fujihira sakamoto gerente De artes gráficas
grapHic Design Manager Hélcio Magalhães

anteriormente
pelos escritores
Jorge luis borges e
Haroldo de campos.
recebeu prêmios
da apca, o prêmio
carlos Gomes hors
concours, a bolsa
Vitae, Homenagem
do Festival de
campos do
Jordão em 2009, a
comenda da ordem
do Mérito cultural
do Ministério da
cultura. É um

dos pioneiros no
brasil no campo
da música serial,
concreta, aleatória,
da incorporação
do teatro à
ação musical.
suas obras, já
tocadas nos cinco
continentes,
abrangem todas as
formas musicais.
destacam-se
“santos Football
Music”, “beba cocacola”, “asthmatour”,

“pausa e
Menopausa”,
“rimsky”, “ulysses
em copacabana
surfando com
James Joyce” e
“dorothy lamour”,
“concerto para
piano e orquestra”,
e a recente “alegres
trópicos”, para
orquestra e coral,
encomendada,
tocada e editada
pela osesp. Gilberto
Mendes faz parte

do colégio de
compositores
latino-americanos
de Música de
arte, com sede no
México, e é membro
honorário da
academia brasileira
de Música. autor
dos livros uma
odisseia Musical
e Viver sua Música,
publicados pela
edusp, este último
finalista do prêmio
Jabuti 2010.

file

file são paulo 2009
This was the first project we did for
FILE (Portuguese acronym for Electronic
Language International Festival), Latin
America’s most important digital and
computer art event and art exhibit.
The job was to create the visual
identity and design a series of pieces for
their 10th anniversary exhibition that
took place in São Paulo in July 2009.
identity
posters
flyers
folders
invitations
book
hot site
t-shiirt
dvd

a creative overview of the project

We wanted to use computer graphics
and design softwares not only as a tool but
as a language and expressive content.
The challenge was to make innovative,
powerful and beautiful design using the
logic of code manipulation. The design
identity of the project was created from
illustrations not only made digitally but that
actually explore the software’s resources to
rearrange/change these same illustrations,
producing inspiring images. Luckily we could
experiment a lot and, at the end, the hardest
part was to select which art works to use in
the pieces, because there were so many that
we simply loved! It was also lots of fun to
interfere in these images, sort of subverting
a bit of the 0-1 code-logic.
That was the process, an art dialogue with
the machine.
The result was an almost mutant yet
very unique identity.
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file

file 8-bit game people
FILE put together a “game edition” which
took place in Rio de Janeiro, in November/
December 2009. The curators selected “game
art” in its various forms, to be shown in the
art galleries; and they also invited artists that
make music using “old” 8-bit game devices,
such as Game Boys, to perform live. In fact
there were two different, yet related, events,
that happened in different venues and at
different dates: the exhibit and the concert.
identity
flyers
folder
newspaper
invitations
hot site
animated video id
soundtrack
signage
t-shirts

a creative overview of the project

We wanted to explore the very nature of
the 8-bit language and, if possible, to
produce movement out of static elements.
Our main idea was to work with the colorlimit imposed by the technology itself: since
8-bit processing provided “only” up to 256
colors on screen simultaneously, that would
be our limit. So we created a 256-colorversion of all images of the art works that
would appear in the pieces. Then we used
these “new old images” (or old new images,
as you wish) as a texture that sort of invades
the book, in all its pages, to create a gamelike style on a printed piece. All elements of
content appear on a second layer, with white
background, in a way similar to the “almost
static” animations that appear on the 8-bit
games that drove everyone crazy in the
80’s. And that’s how we sort of managed to
produce movement out of static elements.
The same identity of the book was used for

the main folder. But... the challenge was
also to produce two different identities,
one for each event (art exhibit and
concert), that could also stand as a single
identity for the event as a whole. And
the second identity was created with the
same concept (256-color limit) in mind.
But, instead of using the same tools, we
decided to use very intense colors. Since
we wanted to work with 256 colors,
choosing the right orange and blue/green
pantones was essential. Using overprint
was the other technique that allowed was
to create and develop the second identity
with the “same spirit” of the first one.
This second identity was used for folders,
invitations, newspaper and the hotsite.
In the hotsite, that had to work for both
events, the animation of the “music” event
explores the 8-bit language; and its sound
design was created using only MacOs
system-generated sounds.

(there is also a side of relaxing from
the daily stresses), which has as its
end its own realization1, an activity at
the same time agreeable and which
make participants to imagine and to
use their senses.
Thus, we observe that the
developers of electronic games
work with a ludic creativity, and so

vida cotidiana), que tem como fim sua

TARSILA YUKI
Coordenadora do FILE Games | FILE Games Coordinator

Não é de surpreender que os
jogos estejam cada vez mais inseridos

própria realização1, uma atividade ao

that people that enjoy their games

mesmo tempo agradável e que faça

may have that same experience.

o participante imaginar e utilizar seus

Associated to speed and to the

sentidos.

possibilities of creation acquired with

desenvolvedores de jogos eletrônicos

como comunicação, publicidade,

online; seja até mesmo em situações

trabalham com uma criatividade

entretenimento, saúde, educação.

cotidianas em que desafios da vida

lúdica, e trabalham para que as

diária são vistos como um jogo. Se

pessoas que usufruam de seus jogos

more and more inserted in our daily

a graphic screen, Tennis for Two,

lives, be it in board, card or online

created in the military research lab

é porque fazem parte da própria

possibilidades de criação advindas

computador). Provavelmente eles não

games; be it in daily situations in

Brookhaven National Laboratory

even a market for that area at the

natureza do homem. Está na natureza

com o surgimento do primeiro

imaginaram no que isso culminaria

which life’s challenges are viewed

(USA) in 1958, that simulated tennis

time. It was just after 1961, when that

do homem o ato de jogar. O jogo é a

computador, a criação de novos

alguns anos mais tarde em nossa

as a game. If we observe the reason

games in an analog computer. Tennis

game was tested for the first time,

forma lúdica que o homem tem ao se

jogos intensificou-se ainda mais. Vale

cultura, já que o jogo Spacewar! não

games are so present in our daily

for Two was a precursor of the game

that the idea emerged of making a

relacionar com o mundo em que vive.

ressaltar que o primeiro jogo criado

tinha intenções mercadológicas,

lives, is that they are part of the very

Pong, one of the most popular

more interactive interface, associating

Essa atividade lúdica, característica

foi um jogo feito em computador

não existia nem mercado para essa

human nature. Playing belong to

videogames later on, that also had the

television, a media already more

idea of simulating a tennis game.

do Homo ludens de Johan Huizinga,

que utilizava uma tela gráfica, o

área naquela época. Foi somente

human nature. Playing is the ludic

é tanto parte da natureza humana

Tennis for Two, criado no laboratório

depois de 1961, quando esse jogo foi

form of relating to the world we live
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popular than the computer, that the
videogame consoles arise. Through

que se reflete na nossa história, sendo

de pesquisas militares Brookhaven

testado pela primeira vez, que surgiu

in. That ludic activity, typical of Johan

and more and more inserted in

that parameter, we observe that

National Laboratory em 1958,

a ideia de se fazer uma interface mais

Huizinga’s Homo Ludens, is a part of

several areas of our daily life, present

videogames are already history.

que simulava jogos de tênis num

interativa, que associasse a televisão,

the human nature that reflects into

through the very videogame consoles,

computador analógico. Tennis for Two

já uma mídia mais popular que o

our history, being one of the factors of

of the internet, in game houses, LAN

Within that history are the
8-bit computers, a term given to a

que é o jogo? Podem existir inúmeras

foi um precedente do jogo Pong, um

computador, que surgem os consoles

the emergence of civilization through

houses and mobile phones. The daily

generation of computers in which

definições do que vem a ser um jogo,

dos videogames mais conhecidos

de videogame. Por esse parâmetro,

language.

life surrounded by interactive media

8-bit processors were used. That

desde regras, estratégias e objetivos.

mais adiante que também tinha a

observa-se que os videogames já se

Mas, apesar de apresentarmos

ideia de simular um jogo de tênis.

tornaram história.

Os jogos eletrônicos foram se

But how can we understand what
is a game? There may be several

Dentro dessa história estão os

desenvolvendo e foram cada vez mais

computadores 8-Bit, termo dado a

allows an easy access to electronic

generation of computers was present

games that today are present in

in homes and in videogame consoles

definitions of a game, since rules,

several areas of knowledge, such

in the 1970’s and 80’s, what has

strategies and goals. But even though

as communication, advertising,

originated the Game Boy games,

entertainment, health, education.

regras e objetivos preestabelecidos.

inseridos em diversas áreas da nossa

uma geração de computadores na

presenting these characteristics,

É algo além do comportamento

vida cotidiana, presentes através dos

qual eram utilizados processadores

we see that a game is more than

It’s been almost 50 years since

estratégico/racional do participante

próprios consoles de videogame, da

8-Bit. Essa geração de computadores

limitations, rules and predefined

Steve “Slug” Russell and a group

que impulsiona o ser humano ao ato

Internet, em casas de jogos, LAN

estava presente nas casas e nos

goals. There is something beyond

of students gathered to make

for instance, with sounds of home
synthesizers.
The reflex of the ludic need to
play, allied to the historic of 8-bit style

de jogar. Trata-se também da ideia

houses e celulares. A vida cotidiana

consoles de videogame nos anos

the user’s strategic/rational behavior

Spacewar!, also a computer game.

games, is what has compelled us to

de brincar, de se divertir com algo

cercada de mídias interativas nos

1970 e 80, o que originou jogos do

that pushes a human being into the

They probably didn’t guess what it

chose games that present features

que não esteja associado à realidade

permite esse fácil acesso aos jogos

Game Boy, por exemplo, com sons de

act of playing. It is also the idea of

would mean a few years later to our

of free experimentation and creation,

da vida cotidiana (existe também um

eletrônicos que hoje estão presentes

sintetizadores caseiros.

amusing oneself with something not

culture, since the game didn’t have

those that present in their proposals a

lado de relaxamento das tensões da

em diversas áreas do conhecimento,

associated to the reality of daily life

marketing intentions. There wasn’t

freer way of playing. For that reason,

O reflexo da necessidade lúdica

FILE_Games_livro_book1.indb 8
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Electronic games were developed

este um dos fatores para surgimento

estas características, vemos que
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was made in a computer that used

grupo de estudantes se juntaram para
fazer o jogo Spacewar! (também em

um jogo é mais que limitações,

8

intensified even more. It is worth
enhancing that the first game created
It is not surprising that games are

possam ter essa mesma experiência.
Associadas à velocidade e às

Mas como podemos entender o

7

the creation of new games has

Já se passaram quase 50 anos
desde que Steve “Slug” Russell e um

observarmos, o motivo de os jogos
estarem tão presentes no cotidiano

da civilização através da linguagem.

6

the emergence of the first computer,

Desta forma, observamos que os

no nosso dia a dia, seja em jogos
de tabuleiro, de cartas ou jogos
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66

Wattenberg é um pesquisador da

o seu processo de pensamento

IBM, onde cria novas formas de

evolutivo torna-se visível no tabuleiro

visualização de dados. Também é
conhecido pelo Map of the Market

GONZALO FRASCA

as mãos para agarrar guarda-chuvas,

programa de inteligência artificial,

da SmartMoney.com. Ele tem Ph.D.

abrindo um caminho seguro para

On a Rainy Day is a freeware

pronto para jogar xadrez com o

em matemática da Universidade da

barcos de papel que passam na parte

surrealist game about controlling

observador. Se o observador desafia o

Califórnia em Berkeley.

Este jogo estava online apenas dois

inferior da tela, debaixo de chuva.

a tree made out of hands. The

programa, o processo de pensamento

dias depois dos terríveis atentados

Cada mão livre pode ser escolhida

player has to use the hands to grab

do computador é delineado na tela,

Thinking Machine 7 is a new

terroristas em Madri. É muito

individualmente e arrastada através

umbrellas, providing a safe passage

enquanto ele joga. É criado um mapa

version of Thinking Machine 4 and

diferente de nossa iniciativa anterior,

da tela se o galho não for longo o

for paper boats passing at the bottom

a partir de, literalmente, milhares

explores the invisible, elusive nature

Newsgaming. É um jogo que você

bastante. Ao clicar sobre uma mão,

of the screen during rainy weather.

de possibilidades futuras enquanto

of thought. Play chess against a

pode realmente vencer e explora um

o guarda-chuva é descartado. Para

Every free hand can be selected

o programa decide qual é a melhor

transparent intelligence, its evolving

lado mais emocional dos jogos. Outra

cada quatro barcos que chegarem

individually and dragged across the

jogada. Esses sinais tornam-se

thought process visible on the

diferença é que até agora nunca

em segurança ao lado oposto da

screen if the branch is long enough.

uma chave para as linhas de força

board before you. The artwork is

recebi um e-mail de ódio por causa

tela, uma nova mão e um novo

Clicking right on a hand discards the

invisíveis do jogo, e também uma

an artificial intelligence program,

desse jogo.

guarda-chuva caem do céu. Barcos

umbrella. For every five boats safely

janela que permite ver o espírito de

ready to play chess with the viewer.

vermelhos de bônus fornecem

reaching the other side of the screen,

uma máquina pensante.

BIO

uma tonelada de novas mãos e

a new hand and umbrella fall from the

Gonzalo Frasca é um desenvolvedor

guarda-chuvas.

sky. Red bonus boats provide a ton of

BIO

sketched on screen as it plays. A map

de jogos, pesquisador e empresário.

Os galhos podem ser estendidos

new hands and umbrellas.

Nós dois temos colaborado em vários

is created from the traces of literally

This game was online just two days

If the viewer confronts the program,
the computer\'s thought process is

em diversas direções pegando-se

The branches can be extended in

projetos desde 1997. Já fizemos mais

thousands of possible futures as the

as mãos. Quando a árvore chega

different directions by picking up

projetos do que conseguimos lembrar,

program tries to decide its best move.

technology. Current projects bridge
physical installations with user

WAR GAME

interaction, including a one block

JOESÉR ALVAREZ

comerciais e experimentais. Ele tem

previous Newsgaming effort: it is a

desaparece e o barco continua sua

on the left, the hands wildly applaud

um artista e arquiteto interessado

well as a window into the spirit of a

long façade at 7 World Trade Center

BRASIL BRAZIL

doutorado em Videogame Studies

game that you can actually win and

viagem interminável, sem medo de

your efforts, the rain disappears and

em como as pessoas participam

thinking machine.

that reacts to pedestrians walking

da Universidade IT de Copenhague

it explores a more emotional side of

naufragar na morte.

beneath it (for James Carpenter

“War Game” é um jogo de guerra,

e sua pesquisa trata de videogames,

games. Another difference is that, so

BIO

Design) and video installations that

que transita entre a aparência de

Robot Games, um estúdio que ele

after the horrendous terrorist attacks

ao alto da tela, as mãos aplaudem

hands. When the tree reaches the

e algumas vezes, quando havia verba,

Those traces become a key to the

cofundou em 2002. Eles criam jogos

in Madrid. It’s quite different from our

calorosamente seus esforços, a chuva

top of the screen, shown by a meter

até os criamos. Marek Walczak é

invisible lines of force in the game as

jogos e brinquedos, especialmente

far, I never received any hate email for

BIO

nos campos da comunicação (leia-

this game.

Shalin Shodhan co-fundou o

se: jogos sérios, newsgaming, jogos

Oi Futuro > 116
Apoio Support > 117
Créditos Credits > 118
Índice de Artistas Artists Index > 119
Game Over > 120

Shape of Song, Third Person, Idea
Line do Whitney Artport e Apartment.

inteligência transparente, enquanto
On a Rainy Day é um jogo surrealista

à sua frente. A arte-final é um

educacionais, docugaming). Ele

110 > 115
FILE Games Symposium

a natureza invisível e ilusória do
pensamento. Jogue xadrez com uma

sobre como controlar uma árvore feita

Atualmente vive em Montevidéu,

100 > 109
Hipersônica Hypersonica

concentra no tema de tornar visível o
invisível. Projetos antigos incluem The

ESTADOS UNIDOS UNITED STATES
www.experimentalgameplay.com

de mãos. Os jogadores têm de usar

Uruguai, onde cria games na Powerful

78 > 99
BRGames

Thinking Machine 7 é a nova versão
do Thinking Machine 4, que explora

MADRID
URUGUAI URUGUAY

28 > 35
FILE GAMES ganha expressividade própria
FILE GAMES acquires its own expression

ON A RAINY DAY
SHALIN SHODHAN

BIO

newsgaming, educational games,

the boats continue to travel endlessly

de espaços físicos e virtuais. Isso o

without fear of drenched death.

levou a ferramentas digitais e projetos
interativos como Apartment, que

The two of us have been collaborating

activate physical space based on user

um game usual e a possibilidade

BIO

foi exposto no Whitney Museum e

on various art projects since 1997.

engagement such as Third Person,

da inserção do jogador na própria

Experimental Gameplay Project em

Shalin Shodhan co-started the

vários outros locais do mundo. Dialog

We have come up with more projects

recently shown at the ICA, London.

realidade, na qual o verdadeiro jogo

2005 enquanto fazia seu mestrado

Experimental Gameplay Project

Table foi terminada recentemente

than we care to remember and

Marek trained as an architect at the

da guerra se desenvolve, em que,

costuma fazer palestras e dá aulas

Gonzalo Frasca is a game developer,

docugaming). He often lectures

no Entertainment Technology Center

in 2005 while getting his Masters

para o Walker Art Center; é uma

occasionally, when the funding comes

Architectural Assoc. in London and

cada ser humano é uma peça mais

sobre esses assuntos. Também tem

researcher and entrepreneur. He

and teaches about these topics.

da Carnegie Mellon University.

at Carnegie Mellon University’s

interface compartilhada que substitui

through, we even create them. Marek

Cooper Union in New York. Martin

ou menos passiva ou ativa. Assim,

BIO

weapons, but he see only its effects

mestrado em Design de Informação

currently lives in Montevideo, Uruguay,

He also has a Master of Science in

Ele não gosta de ser classificado

Entertainment Technology Center.

o teclado e o mouse por tecnologia de

Walczak is an artist and architect who

Wattenberg's work centers on the

o jogador é convidado a testar as

Nascido no Rio de Janeiro em 1962.

(the denial of conventional imitation

no Instituto de Tecnologia da Geórgia,

where he creates games at Powerful

Information Design at the Georgia

como programador ou designer ou

He dislikes being classified as a

reconhecimento de gestos. Projetos

is interested in how people participate

theme of making the invisible visible.

armas convencionais,mas vê somente

Graduado em jornalismo e mídia arte.

use weapons, is opposed real images

e é formado em comunicação e

Robot Games, a studio that he co-

Institute of Technology, and degree

qualquer coisa desse tipo, e prefere

programmer or designer or anything

atuais incluem instalações físicas com

in phsycial and virtual spaces. This

Past projects include The Shape of

seus efeitos (a negação ao simulacro

and sound effects), being invited to

cinema na Universidade Católica de

founded in 2002. They create both

in communication and film studies at

adotar todas as faculdades do

of that sort and prefers to embrace all

interação do usuário, incluindo uma

has led to digital tools and interactive

Song, Third Person, the Whitney

do uso de armas convencionais,

"War Game" is a war game, that be

use another arsenal, the campaigns in

Montevidéu. Antes de trabalhar em

commercial and experimental games.

the Catholic University of Montevideo.

desenvolvimento de jogos tratando-as

faculties of game development strictly

fachada de um quarteirão no 7 World

projects such as Apartment which

Artport's Idea Line, and Apartment.

contrapõe-se imagens de seus efeitos

transit among the appearance of usual

favor of the peace utilized for several

tempo integral na indústria de games,

He holds a PhD in Videogame Studies

Before working full-time in the game

estritamente como meios para atingir

treating them as a means to an end.

Trade Center que reage aos pedestres

was shown at the Whitney Museum

Wattenberg is a researcher at IBM,

reais), sendo convidado também

war game and possibility of the insert

institutions around the world - the war

trabalhou em publicidade, roteiros de

from the IT University of Copenhagen

industry, he worked in advertising,

um fim. Ele se importa muito com a

He cares a lot about how pretty games

que passam sob ela (para a James

and many venues worldwide. Dialog

where he creates new forms of data

a utilizar um outro arsenal, o de

player in the own reality, in which the

game in fact is a anti-war game.

TV e para empresas como Cartoon

and his research interests deal

TV scriptwriting and for companies

beleza de um jogo e com o prazer de

look and how juicy they are to play.

Carpenter Design) e instalações de

Table has recently been completed for

visualization. He is also known for the

diversas instituições ao redor do

true game of the war is developed,

Network e CNN, onde foi editor de

with videogames, games and toys,

such as Cartoon Network and CNN,

jogar. Desde 2005 trabalha no jogo

Since 2005, he has been working

vídeo que ativam o espaço físico com

the Walker Art Center, it is a shared

SmartMoney.com Map of the Market.

mundo que realizam trabalhos em

in that, each human being is a more

ciência e tecnologia para o site em

particularly within the fields of

where he was Editor of Science and

épico baseado na criatividade do

on Will Wright’s epic player-creativity

espanhol.

communication (read: serious games,

Technology for their Spanish website.

jogador Spore, de Will Wright.

based game- Spore.
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BIO

base no envolvimento do usuário,

interface that replaces a keyboard

He holds a Ph.D. in mathematics

favor da paz ? war game na verdade é

passive or activate piece. Thus, the

Born in Rio de Janeiro, 1962. Post-

como Third Person, recentemente

and mouse with gesture recognition

from U.C. Berkeley.

um game anti-war.

player is invited to test conventional

graduate in journalism and media art.
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AYRI - UMA LENDA AMAZÔNICA
ZUMBI, O REI DOS PALMARES

SYLKER TELES DA SILVA

NICHOLAS LIMA DE SOUZA

OUTLINE INTERACTIVE

BRASIL / BRAZIL

BRASIL / BRAZIL

PASSAGE

IRACEMA AVENTURA

JASON ROHRER

ODAIR GASPAR

ESTADOS UNIDOS / UNITED STATES

PERCEPTUM SOFTWARE LTDA.
BRASIL / BRAZIL
DINO RUN
PIXELJAM
ESTADOS UNIDOS / UNITED STATES

CRAYON PHYSICS DELUXE
PETRI PURHO
FINLÂNDIA / FINLAND

CAPOEIRA EXPERIENCE

ICONOCLAST GAME

ANDRE IVANKIO HAUER PLOSZAJ

LORENZO PIZZANELLI

OKIO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

ITÁLIA / ITALY

MULTIMÍDIA LTDA.
BRASIL / BRAZIL

CONSPIRAÇÃO DUMONT

FLOW

THE ENDLESS FOREST

JENOVA CHEN

TALES OF TALES: AURIEA HARVEY

(THATGAMECOMPANY)

& MICHAËL SAMYN

ESTADOS UNIDOS / UNITED STATES

BÉLGICA / BELGIUM

GUILHERME MATTOS COUTINHO
BRASIL / BRAZIL

GAMES PC

physics puzzle / sandbox game, in
which you get to experience what it

O FILE GAMES SYMPOSIUM RIO

O FILE GAMES RIO 09 - 8 BIT

09 acontece no Teatro Oi Futuro nos

GAME PEOPLE, evento vinculado

dias 03 e 04 de dezembro, 2009,

ao Hipersônica Rio 09, acontece no

a partir das 19h30 com o objetivo

Centro Cultural Oi Futuro, de 02 a

de criar ponto de referência para

18 de dezembro de 2009, de terça

discutir a cultura digital eletrônica

a domingo, das 11h às 20h. O even-

relacionada aos Games e ampliar

to é especialmente destinado à mos-

o diálogo sobre a cultura digital em

tra dos jogos eletrônicos. Trata-se

sua extensão interdisciplinar.

de uma seleção dos melhores jogos

FILE GAMES SYMPOSIUM RIO 09

apresentados no FILE nos últimos

presents a concise content program

anos e também jogos inéditos no

to illustrate the diversity about

país que mostram uma perspectiva

games field. It will take place at

do que está sendo produzido nacio-

Teatro Oi Futuro in December 03rd

AND-OR: BEAT SUTER & RENÉ BAUER

would be like if your drawings would

GAMESCAPE

be magically transformed into real

SUÍÇA / SWITZERLAND

LORENZO PIZZANELLI ICONOCLAST

ANDREI R. THOMAZ CUBOS DE COR

GAME ITÁLIA / ITALY

BRASIL / BRAZIL

physical objects. Solve puzzles with

MAREK WALCZAK AND MARTIN

DINO RUN

ANDREI R. THOMAZ LABIRINTOS

WATTENBERG THINKING MACHINE 7

PIXELJAM

INVISÍVEIS BRASIL / BRAZIL

ESTADOS UNIDOS / UNITED STATES

ESTADOS UNIDOS UNITED STATES

your artistic vision and creative use

video, and a public interface. The

of physics.

spectator ‘enters the game’ using

FLOW

or his alter ego Rrose Sélavy in

Iracema Aventura is a free

the character of Marcel Duchamp

Cosnpiração Dumont is a game in
which the user controls a detective

ARVI TEIKARI ONCE IN SPACE ARVI

PAOLO PEDERCINI MOLLEINDUSTRIA

Um jogo de corrida, aventura e ação

JENOVA CHEN THATGAMECOMPANY

essence interfacing him or herself

TEIKARI FINLÂNDIA / FINLAND

MCDONALD’S VIDEOGAME ITÁLIA / ITALY

pré-histórica em estilo retrô para um

ESTADOS UNIDOS UNITED STATES

with the video game.

BR GAMES

THE ENDLESS FOREST

ALEXANDRE VRUBEL INFERNO

CAVALO VOADOR (FABRÍCIO FAVA,

PERSONAL CINEMA & THE ERASERS

ou vários jogadores.

FlOw é um jogo sobre como pilotar

JJ MARREIRO E DANIEL VALENTE)

FOLDED IN GRÉCIA / GREECE

Você é um predador solitário

um organismo aquático através

PRANAYAMA BRASIL / BRAZIL

PETRI PURHO CRAYON PHYSOCS

superando um muro de catástrofe

de uma biosfera surreal onde

TALES OF TALES (AURIEA HARVEY &

CONTINUUM ENTERTAINMENT LTDA.

CHRIS BASMAJIAN ATTENTION HOG

DELUXE FINLÂNDIA / FINLAND

apocalíptica criado por um

os jogadores consomem outros

MICHAËL SAMYN)

ANDRE IVANKIO HAUER PLOSZAJ

in charge of preventing the theft of
Santos Dumont’s flying plans. The
game is passed in Paris, in 1906,
period in which the world is quite

adaptation of the work “Iracema”,
by José de Alencar, to the electronic
game electronic game format, in
which the player will live the facts
that marked the settlement of the
state of Ceará.

close of seeing the first man to fly in
a heavy-than-air machine.

CAPOEIRA EXPERIENCE

ESTADOS UNIDOS / UNITED STATES

PICOLARGO SOFTWARE GUERRA NO

asteróide. Salve ovos de dinossauro

organismos, evoluem e levam seus

BÉLGICA BELGIUM

CAPOEIRA EXPERIENCE OKIO SERVIÇOS

and 04th, 2009, from 7:30 p.m..

DINO RUN PIXELJAM

SERTÃO BRASIL / BRAZIL

para melhorar suas estatísticas,

organismos para o abismo.

A Floresta sem Fim é um jogo

DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA.

Na produção nacional, o FILE

ESTADOS UNIDOS / UNITED STATES

QUEASYGAMES – JONATHAN MAK

coma criaturas para obter ossos e

FlOw is a game about piloting

online para vários jogadores e um

ARTUR CORRÊA FÓRMULA GALAXY

AYRI - UMA LENDA AMAZÔNICA

OKIO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

apresenta a seleção dos BRGAMES,

info: +55 21 3131 3060

FABRICIO FAVA FUTEBOLANDO

EVERYDAY SHOOTER CANADÁ / CANADA

comprar novos níveis e prêmios,

an aquatic organism through a

ZUMBI, O REI DOS PALMARES

SYLKER TELES DA SILVA/OUTLINE

MULTIMÍDIA LTDA.

BRASIL / BRAZIL

R-S-G: RADICAL SOFTWARE GROUP

destrave as pistas de corrida,

surreal biosphere where players

NICHOLAS LIMA DE SOUZA

INTERACTIVE

Capoeira Experience é uma

nal e internacionalmente.

ANDRE IVANKIO HAUER PLOSZAJ /

salva-tela social, um lugar virtual

VENCER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

onde você pode brincar com seus

FRANCISCO OLIVEIRA DE QUEIROZ

entidade que promove o desenvolvi-

03 12 09 12 03 09 19H30 7:30 P.M.

FERNANDO CHAMIS SURFÍNIA

KRIEGSPIEL ESTADOS UNIDOS /

conquiste troféus, customize seu

consume other organisms, evolve,

amigos. Quando seu computador

FLORA

Zumbi, o Rei dos Palmares é

A história de Ayri se passa em uma

simulação da jornada por auto-

mento de jogos eletrônicos no país.

GONZALO FRASCA

BRASIL / BRAZIL

UNITED STATES

dino com cores, texturas e (sim)

and advance their organisms to the

dorme, você aparece como um

GUILHERME MATTOS COUTINHO

um jogo de ação com gráficos

tribo fictícia da Amazônia, mas

conhecimento de um capoeirista. O

abyss.

jogos premiados pela Abragames,

Também serão apresentados jogos

URUGUAI / URUGUAY

GAMMA BROS PIXELJAM

SHALIN SHODHAN

chapéus.

com plataforma em PC somando

JOGOS CASUAIS COMO UMA

ESTADOS UNIDOS / UNITED STATES

(EXPERIMENTALGAMEPLAY.COM)

A retro-styled single / multiplayer

cervo nesse lugar mágico. Não há

CONSPIRAÇÃO DUMONT

“estilizados”, jogado em terceira

baseada nos costumes e rituais de

jogador viaja por cenas populares

objetivos a alcançar ou regras a

JORGE MANUEL VITÓRIA CAETANO

pessoa. O jogador controla Zumbi,

tribos reais. Nosso jovem guerreiro

interagindo com costumes e

aproximadamente 40 jogos de 10

MANEIRA DE ENTENDER NOSSO

QUESTION MARK GOLF? GOLF

ON A RAINY DAY ESTADOS UNIDOS /

prehistoric action adventure racing

ICONOCLAST GAME

seguir. Apenas corra pela floresta e

JR. SANDBOARD BRASIL FOURX

tendo como objetivos resgatar

vive grandes aventuras para salvar

estereótipos brasileiros, mas a

países diferentes.

MUNDO / CASUAL GAMING AS A WAY

ESTADOS UNIDOS / UNITED STATES

UNITED STATES

game.

LORENZO PIZZANELLI

veja o que acontece.

DEVELOPMENT LTDA.

escravos, proteger povoações

o seu povo. Ele vai se deparar

jornada consiste principalmente em

FILE GAMES RIO 09 - 8 BIT GAME

TO UNDERSTAND OUR WORLD

GONZALO FRASCA MADRID

TALES OF TALES: AURIEA HARVEY

You are a lone raptor outrunning a

ITÁLIA ITALY

Você é um cervo. Os outros

MARCOS CRUZ ALVES RAÍZES DO

negras e indígenas e seguir até as

com outras tribos fictícias e com

enfrentar o próprio corpo. Apesar da

URUGUAI / URUGUAY

& MICHAËL SAMYN THE ENDLESS

wall of apocalyptic doom set off by

Iconoclast Game é uma obra de arte

jogadores também são. Vocês se

MAL IGNIS ENTRETENIMENTO E

cidades costeiras para negociar

a lendária tribo das Icamiabas,

ação constante e ritmada, Capoeira

04 12 09 12 04 09 19H30 7:30 P.M.

INTROVERSION.CO.UK DARWINIA

FOREST BÉLGICA / BELGIUM

a huge asteroid. Save dino eggs to

multimídia que envolve músicos

encontram em uma floresta sem

INFORMÁTICA LTDA.

alimentos e itens para os povoados.

as mulheres guerreiras, também

Experience não é sobre repetições e

at Centro Cultural Oi Futuro, from

OCTAVIO PENNA PIERANTI

REINO UNIDO / UNITED KINGDOM

TALES OF TALES: AURIEA HARVEY &

upgrade your stats, eat critters to

experimentais no campo da

fim na internet. O ambiente é idílico,

NICHOLAS LIMA DE SOUZA ZUMBI, O

Zumbi, o Rei dos Palmares is

conhecidas como Amazonas.

rotinas. Cada movimento leva a luta

December 02nd to 18th, 2009, from

(MINISTÉRIO DA CULTURA /

JAKUB DVORSKY SAMOROST 1

MICHAËL SAMYN THE GRAVEYARD

get bones and buy new levels and

eletroacústica, usando a linguagem

a atmosfera, pacífica. Vocês se

REI DOS PALMARES

an action game with “stylized”

The story of Ayri develops in a

para uma nova situação. Muito mais

SAMYN BÉLGICA / BELGIUM

PEOPLE, an event relationed to
Hypersonica Rio 09, will be held

Tuesdays to Sundays, 11 a.m. to 8

MINISTRY OF CULTURE)

REPÚBLICA TCHECA / CZECH REPUBLIC

p.m. The event is specially designed

BRASIL / BRAZIL

JASON RORHER PASSAGE

to the exhibition of electronic games.
It is a selection of the best games

FILE GAMES RIO 09

INCENTIVO E FOMENTO À PRODUÇÃO,

ESTADOS UNIDOS / UNITED STATES

CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DE JOGOS

JENOVA CHEN (THATGAMECOMPANY)

PASSAGE

goodies, unlock speedruns, attain

e a tecnologia dos videogames para

comunicam através de sons e da

ODAIR GASPAR IRACEMA AVENTURA

graphics, played in third person.

fictitious Amazon tribe, but is

amplo que no xadrez, o universo

milestones and trophies, customize

analisar criticamente a história da

linguagem corporal.

PERCEPTUM SOFTWARE LTDA.

The player controls Zumbi, having

based on costumes and rituals of

de Capoeira Experience é sobre o

your dino with colors, textures and

arte ocidental, do período bizantino

The Endless Forest is a multiplayer

RODRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA

as goals to rescue slaves, protect

real tribes. Our young warrior lives

sentido e elo entre movimentos.

(yes) hats.

à arte contemporânea. É software,

online game and social screensaver,

NEVROSE: SANGUE E LOUCURA SOB

black and indian dwellings, and

great adventures to save his people.

Capoeira Experience is a simulation

vídeo e uma interface pública.

a virtual place where you can

O SOL DO SERTÃO GAMION REALIDADE

follow to coastal cities to trade food

He is going to face other fictitious

of the journey for self-knowledge by

CRAYON PHYSICS DELUXE

O espectador “entra no jogo”

play with your friends. When your

VIRTUAL & GAMES

and articles for the villages.

tribes and the legendary tribe of

a capoeira player. The game’s player

the Icamiabas, women warrior also

travels through popular scenes,

CONSPIRAÇÃO DUMONT

known as the Amazons.

interacting with Brazilian costumes

IRACEMA AVENTURA

consists basically in facing his

ODAIR GASPAR /

own body. In spite of the constant

02 a 18 de dezembro, 2009

ELETRÔNICOS NO PAÍS / STIMULUS

CLOUD ESTADOS UNIDOS / UNITED STATES

JASON ROHRER

das 11h às 20h

AND HELP TO PRODUCTION,

JENOVA CHEN (THATGAMECOMPANY)

ESTADOS UNIDOS UNITED STATES

in Brazil, showing a perspective

Local: Oi Futuro - Rua Dois de

CAPACITATION

FLOW ESTADOS UNIDOS / UNITED STATES

Originalmente criado para o evento

PETRI PURHO

usando o personagem de Marcel

of the national and international

Dezembro, 63 - Flamengo

AND DIFFUSION OF ELECTRONIC

JOESÉR ALVAREZ WAR GAME

Kokoromi’s Gamma256, que exigia

FINLÂNDIA FINLAND

Duchamp ou seu alter ego Rose

productions.

Informações:

GAMES IN BRAZIL

In the national production, FILE

+55 (21) 31313060

presents the selection of BRGAMES,

Entrada franca

presented at FILE in recent years,
and also games still unlaunched

04 12 09 12 04 09 20H30 8:30 P.M.

computer goes to sleep you appear

SYLKER TELES DA SILVA AYRI –

as a deer in this magical place.

UMA LENDA AMAZÔNICA OUTLINE

BRASIL / BRAZIL

jogos de baixa resolução, Passage é

Crayon Physics Deluxe é um

Sélavy, basicamente formando uma

There are no goals to achieve or

INTERACTIVE

GUILHERME MATTOS COUTINHO

JONATAN SÖDERSTRÖM

um game de 100x12 pixels sobre a

quebra-cabeça de física / jogo

interface com o videogame.

rules to follow. Just run through the

THIAGO SALGADO AIACHE DE

Conspiração Dumont é um jogo

ADNAUSEUM2 SUÉCIA / SWEDEN

passagem da vida, comprimida em

de caixa de areia em 2D em que

Iconoclast Game is a multimedia

forest and see what happens.

MORAES BRASILIA TROPICALIS

em que você controla um detetive

and stereotypes, but the journey

games that were awarded by Abra-

December 02nd to 18th, 2009

FABIANO ONÇA

JONATAN SÖDERSTRÖM

cinco minutos.

você pode experimentar como

work of art, involving experimental

You are a deer. So are the other

OLYMPYA GAMES

encarregado de impedir o roubo dos

PERCEPTUM SOFTWARE LTDA.

and rhythmic action, Capoeira

games, an entity that promotes the

11 a.m.- 8 p.m.

BRASIL / BRAZIL

CLEANASIA! SUÉCIA / SWEDEN

Originally designed for Kokoromi’s

seria se seus desenhos fossem

musicians in the field of electro-

players. You meet each other in an

TIAGO PINHEIRO TEIXEIRA LEX

planos de vôo de Santos Dumont.

Iracema Aventura é uma adaptação

Experience is not about repetitions

development of electronic games

Venue: Oi Futuro - Rua Dois de

O PAPEL DOS GAMES NA SOCIEDADE

JOSH FISHBURN SURVIVE/PROGRESS

Gamma256 event, which requested

magicamente transformados em

acoustics that uses the language

endless forest on the internet. The

VENTURE INTERAMA JOGOS ELETRÔNICOS

O jogo se passa em Paris no ano de

livre da obra “Iracema”, de José

and routines. Each movement takes

in the country. The event will also

Dezembro, 63 - Flamengo

ATUAL E POR QUE JOGAMOS TANTO?

ESTADOS UNIDOS / UNITED STATES

low-resolution games, Passage is

objetos físicos reais. Solucione os

and technology of video games

setting is idyllic, the atmosphere

WAGNER GOMES CARVALHO

1906, época em que o mundo está

de Alencar, para o formato de jogo

to a fight for a new situation. Much

present games with PC platform,

Information:

/ THE ROLE OF GAMES IN CONTEM-

JOSIAH PISCIOTTA, EDMUND

a 100x12 pixel game about the

quebra-cabeças com sua visão

to critically analyze Western art

peaceful. You communicate with

CIMITÉRIO GREEN LAND STUDIOS

bastante próximo de ver o primeiro

eletrônico, em que o jogador irá

wider than in chess, the universe

adding around 40 games from ten

+55 (21) 3131-3060

PORARY SOCIETY AND WHY DO WE

MCMILLEN E ALEX AUSTIN GISH

passage of life, compressed to five

artística e o uso criativo da física.

history from the Byzantine period

one another through sounds and

WINSTON GEORGE A. PETTY

homem voar em uma máquina mais

vivenciar os fatos que marcaram a

of Capoeira Experience is about the

different countries.

Free admission

PLAY SO MUCH?

ESTADOS UNIDOS / UNITED STATES

minutes.

Crayon Physics Deluxe is a 2D

to contemporary art. It is software,

body language.

CAVEDAYS INSOLITA STUDIOS

pesada que o ar.

colonização do Ceará.

sense and link among movements.

FILE GAMES RIO 09 - FILE 8 BITE GAME PEOPLE I EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO ORGANIZATION TEAM I
ENGENHARIA CULTURAL: CONCEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO CULTURAL ENGINEERING: CONCEPTION AND
ORGANIZATION RICARDO BARRETO E PAULA PERISSINOTTO I COORDENAÇÃO DO FILE GAMES
FILE GAMES COORDINATION TARSILA YUKI I COORDENAÇÃO DO SYMPOSIUM FILE SYMPOSIUM
COORDINATION FABIANA KREPEL I COORDENAÇÃO DO EDUCATIVO EDUCATIONAL COORDINATION ELIANE
WEIZMANN I COORDENAÇÃO DE CONTEÚDO CONTENT COORDINATION FERNANDA ALBUQUERQUE DE
ALMEIDA I PROJETO DE ARQUITETURA ARCHITECTURE PROJECT STELLA TEDESCO I TRADUÇÃO INGLÊS
ENGLISH TRANSLATION LUIZ ROBERTO MENDES GONÇALVES I PROJETO GRÁFICO E HOTSITE GRAPHIC
DESIGN AND HOTSITE BIZU_DESIGN COM CONTEÚDO WWW.BIZU.BZ I DIREÇÃO DE CRIAÇÃO
CREATIVE DIRECTION ANA STARLING E ROBERTO GUIMARÃES I DIREÇÃO DE ARTE ART
DIRECTION ANA STARLING I COORDENAÇÃO COORDINATION ELOISA FUCHS I DESIGNERS
ALEXANDRE CALDERERO, ELISA CARARETO E RAFAEL DE AZEVEDO I PROGRAMAÇÃO
PROGRAMMING LUCAS BERTONI I ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESS RELATIONS ELIANE
WEIZMANN I INTERFACE DE MÍDIA MEDIA INTERFACE DANIEL HERNANDES AKA BADAH I
MONITORES GUIDES FABIO DANTAS, GABRIELA MUREB, JULIANA CERQUEIRA, PEDRO
ACOSTA, LUANA NUNES E TIAGO RUBINA
OI FUTURO I PRESIDÊNCIA PRESIDENCY JOSÉ AUGUSTO DA GAMA FIGUEIRA I VICE-PRESIDÊNCIA
VICE-PRESIDENCY GEORGE MORAES I DIREÇÃO DE CULTURA CULTURE DIRECTION MARIA ARLETE
GONÇALVES I DIREÇÃO DE EDUCAÇÃO EDUCATION DIRECTION SAMARA WERNER I DIREÇÃO
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA FINANCIAL-MANAGEMENT DIRECTION FLAVIO COPELLO DIREÇÃO
SOCIAL SOCIAL DIRECTION JOSÉ ZUNGA I CURADORIA DE ARTES VISUAIS VISUAL ARTS CURATORSHIP
ALBERTO SARAIVA I CURADORIA DE ARTES CÊNICAS PERFORMING ARTS CURATORSHIP ROBERTO
GUIMARÃES I PRODUÇÃO DE ARTES VISUAIS VISUAL ARTS PRODUCTION CLAUDIA LEITE I
DESENVOLVIMENTO DE COMUNICAÇÃO COMMUNICATION DEVELOPMENT SABRINA CANDIDO I
MUSEOLOGIA MUSEOLOGY TATIANA LAURA I ARQUITETURA ARCHITECTURE TAISSA THIRY I
ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESS RELATIONS GRACIELA URQUIZA MENDES I EQUIPE DE CULTURA
CULTURAL TEAM BRUNA COSTA, CARLA BRANCO, FELIPPE CINELLI, LEANDRO PORTO, LUCIA
NASCIMENTO, MARIA DE FÁTIMA SANTANA, RENATA FONTANILLAS, VICTOR D’ALMEIDA E
VIVIANE LEPSCH I PROJETO EDUCATIVO EDUCATIONAL PROJECT ADRIANA FONTES, ANITA
SOBAR, CAROLINA CAMBARÁ, ELISÂNGELA LIMA, HUGO RICHARD, JULIANA BORZINO,
KEYNA MENDONÇA, RAFAELA RAFAEL E TICIANO DIÓGENES

HIPERSONICA

HIPERSONICA
23 11 09 SEGUNDA A PARTIR DAS 19H 11 23 09 MONDAY FROM TO 7 PM
MAM MUSEU DE ARTE MODERNA THE MUSEUM OF MODERN ART
Av Infante Dom Henrique 85
Parque do Flamengo Rio de Janeiro RJ
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23 11 2009 | a partir das19h | Museu de Arte ModernA
segunda-feIra

PeLa PrImeIra VeZ no BrasIL

Informações fileinfo@file.org.br \ www.file.org.br

Av Infante Dom Henrique 85 | Parque do Flamengo | Rio de Janeiro RJ
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retirar convites no Centro Cultural oi Futuro [ rua dois de dezembro 63 Flamengo ]
ou imprimir em http://www.file.org.br Menores de 18 anos deveM estar acoMpanhados pelos responsáveis
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file são paulo 2010
Graphic designs in black and white form the
basis for the visual identity designed for the
event held in July 2010.
identity
hot site
animated video id
soundtrack
flyers
folder
invitations
visual communication of the exhibition
press kit
newspaper
t-shirt

dE 27 dE Julho A 29 dE AGosto dE 2010
[FroM JulY 27th to AuGust 29th, 2010]

bizu

A 11ª EDIÇÃO DO FILE - FESTIVAL INTERNACIONAL DE LINGUAGEM ELETRÔNICA
- ACONTECE ESTE ANO NO CENTRO CULTURAL FIESP - RUTH CARDOSO, DE 27 DE
JULHO A 29 DE AGOSTO DE 2010. A PROGRAMAÇÃO OCUPA A GALERIA DE ARTE DO
SESI-SP, O ESPAÇO FIESP, O TEATRO E O
MEZANINO DO CENTRO CULTURAL, QUE
RECEBEM A EXPOSIÇÃO COM INSTALAÇÕES INTERATIVAS, JOGOS, MAQUINEMAS,
TRABALHOS DE INTERNET, PERFORMANCES E WORKSHOPS.

FilE são paUlo 2010 ConCepÇão e orGanizaÇão [ConCeption anD orGanization] ricardo BarrEto E paUla pErissinotto projeto De arQuitetura [arCHiteCture
projeCt] stElla tEdEsco CoorDenaÇão Do file SyMpoSiuM [file SyMpoSiuM CoorDination] FaBiana KrEpEl aSSiStente De CoorDenaÇão Do SyMpoSiuM
[SyMpoSiuM CoorDination aSSiStant] FErnanda alBUqUErqUE dE almEida aSSeSSoria aCaDÊMiCa [aCaDeMiC aSSeSSory] raqUEl rEnnó CoorDenaÇão Do eDuCativo
[eDuCational CoorDination] ElianE wEizmann CoorDenaÇão Do file GaMeS [file GaMeS CoorDination] tarsila yUKi CoorDenaÇão Do file MaQuineMa [file
MaCHiniMa CoorDination] FErnanda alBUqUErqUE dE almEida CoorDenaÇão Do file DoCuMenta [file DoCuMenta CoorDination] Eric marKE CoorDenaÇão De
ConteÚDo [Content CoorDination] FErnanda alBUqUErqUE dE almEida aSSiStente De CoorDenaÇão De ConteÚDo [Content CoorDination aSSiStant] adriana
nEUmann, carolina FErrEira, gaBi azEVEdo, hElEna mÜllEr, Vania toFFoli, mayra paiVa traDuÇão [tranSlation] lUiz roBErto mEndEs gonçalVEs, thaÏs costa,
clÁUdia rEzEndE, lilian splEts, patricia manzato, stElla paixão dos santos, sUzana BarrEto, rachEl strachicini, tania toFFoli iDentiDaDe viSual, projeto
GráfiCo e Site [viSual iDentity, GrapHiC DeSiGn anD Site] BizU_dEsign com contEÚdo - www.BizU.Bz DireÇão De CriaÇão [Creative DireCtion] ana starling E
roBErto gUimarãEs DireÇão De DeSiGn e iDentiDaDe viSual [DeSiGn DireCtion anD viSual iDentity] ana starling DeSiGnerS tEo mEnna, thiago thomé E Elisa
cararEto proGraMaÇão Site [WebSite proGraMMinG] gUillE hiErtz atenDiMento [aCCount ManaGer] Eloisa FUchs planejaMento [projeCt ManaGeMent] Eloisa
FUchs E EdUardo santana aSSeSSoria De iMprenSa [preSS relationS] ElianE wEizmann aSSiStente De aSSeSSoria De iMprenSa [preSS relationS aSSiStant] mayra
paiVa fotoGrafia [pHotoGrapHy] mario ladEira gUilhErmE tamBUrUs, alExia santi, lUis FElipE martins proDuÇão Da expoSiÇão [exHibition proDuCtion] rEnata
pErissinotto passos MontaGeM téCniCa Da expoSiÇão [exHibition teCHniCal aSSeMblaGe] alonzo FErnandEz zarzosa, rEnan BarrEto CoorDenaÇão De proDuÇão
Do HiperSÔniCa no teatro [HyperSoniCa proDuCtion CoorDination at tHe tHeater] gaBriEla prEVidEllo proDuÇão Do HiperSÔniCa no teatro [HyperSoniCa
proDuCtion at tHe tHeater] tatiana Farias interfaCe De MÍDia [MeDia interfaCe] intEratiVos comUnicação intEratiVa sEsi DepartaMento reGional De São
paulo [São paulo reGional DepartMent] preSiDente eM exerCÍCio [aCtinG CHairMan] BEnJamin stEinBrUch ConSelHeiroS [CounSellorS] Elias migUEl haddad,
FErnando grEiBEr, lUis EUlalio dE BUEno Vidigal Filho, VandErmir FrancEsconi JÚnior, nElson aBBUd João, nElson antUnEs, nilton torrEs dE Bastos, sylVio
alVEs dE Barros Filho, hUmBErto BarBato nEto, nElson lUis dE carValho FrEirE, José roBErto dE mElo, ronaldo Bianchi, sérgio tiEzzi JÚnior, sEBastião
gEraldo cardozo, Emílio alVEs FErrEira JÚnior SuperintenDente operaCional [operational SuperintenDent] waltEr Vicioni gonçalVEs SuperintenDente De
inteGraÇão [inteGration SuperintenDent] José FElício castEllano DiviSão De DeSenvolviMento SoCioCultural [SoCioCultural DevelopMent DiviSion] cElio
JorgE dEFFEndi FiEsp feDeraÇão DaS inDÚStriaS De São paulo no exerCÍCio Da preSiDÊnCia [aCtinG aS CHairMan] BEnJamin stEinBrUch comcUltUra CoMitÊ De
aÇão Cultural Da fieSp [fieSp Cultural aCtion CoMMittee] Diretor titular [titular DireCtor] FErnando grEiBEr DiretoreS aDjuntoS [aDjunCt DireCtorS] andré
stUrm José EdUardo mEndEs camargo mÁrio EUgênio FrUgiUElE Centro Cultural fieSp – rutH CarDoSo SuperviSora [SuperviSor] alExandra salomão miamoto
proDutora Cultural [Cultural proDuCer] sUEli naBEshima enCarreGaDo téCniCo [teCHniCal offiCer] mÁrcio madi aGente De ativiDaDeS SoCioCulturaiS
[aGentS of SoCioCultural aCtivitieS] EldEr BaUngartnEr, lisandra zamBom CenotéCniCo [SCenoGrapHiC teCHniCian] marcio zUnhiga dias iluMinaÇão [liGHtinG]
alExandrE pEstana, FErnanda prado da silVa, marcos paUlo BarBosa SonoplaStia [SounD teCHniCianS] gUnthEr Johann KiBElKstis, hEnriqUE silVa, roBErto
coElho MaQuiniStaS [MaCHiniStS] marcEllo girotti callas, nilson santos, ronaldo chimansKi, sérgio nicanor tEixEira ContrarreGraS [prop aSSiStantS]
lUciano mEndison mEnEs machado ,cElso FErrEira dE alBUqUErqUE, ricardo santana CaMareiraS [DreSSinG-rooM aSSiStantS] alaidEs alVEs, carla alcântara,
tiBério EmilEnE, maria da paz, nilcéa lUpianhEs eletriCiSta [eleCtriCian] aUgUsto VicEntE costa eStaGiárioS [traineeS] marcEl Bortoli, Brigatto michEl
igiElKa, raFaEl hEnriqUE dos santos, milani raphaEl Bianco loUro, thiago otEro dantas, Victor ciappina moraEs marinho Monitoria/eStaGiáriaS [MonitorinG/
traineeS] lUcilainE maísa saVassa, patrícia silVa dos santos DivulGaÇão [DivulGation] dEiVid gomEs dE soUza, lEni ariEtti eStaGiárioS [traineeS] JUliana
agUilar, mariana cattini thiago romio apoio À proDuÇão GráfiCa [GrapHiC proDuCtion Support] marcos paEs dE Barrros, claUdia da cUnha carnEiro eStaGiária
[trainee] mariana Baptista mattosinho nÚCleo De CoMuniCaÇão [CoMMuniCation nuCleuS] EVElynE lorEnzEtti, FaBrícia morais, rosângEla gallardo apoio De
atenDiMento [attenDanCe Support] marcos amado

com iluminação controlada.
“Vitalino” is an installation where the visitor is invited to make digital sculptures
composed of voxels (pixels in three dimensions) using finger movements captured by
two webcams positioned perpendicularly on
a structure with controlled lighting.

Guto NóbrEGA
bReathing Brasil [Brazil]

2010
FILE SÃO PAULO 2010
Para toda a
programação [LOCAL] Centro
Cultural FIESP Ruth Cardoso
Av. Paulista, 1313, Metrô Trianon-Masp [DATA E HORÁRIOS]
27 de julho a 29 de agosto
de 2010 - de terça a sábado,
das 10h às 20h, segundas,
das 11h às 20h e domingos,
das 10h às 19h [INFORMAÇÕES]
(11) 3146-7405 / 3146-7406
[AGENDAMENTO DE GRUPOS] de
segunda a sexta, das 10h às
13h e das 14h às 17h - Tel.
(11) 3146-7396, falar com Leni
[ENTRADA FRANCA]

“Breathing” trata-se de uma criatura híbrida
com base na comunicação entre um organismo natural (planta) e um sistema artificial.
Na base deste sistema encontra-se uma
planta Jibóia (Epipremnum pinnatum) cujos
sinais eletrofisiológicos são monitorados por
um dispositivo analógico-digital de maneira a
controlar uma interface robótica composta de
estrutura mecânica, fibra ótica e leds (lightemitting diodes).
“Breathing” is a work of art based on a hybrid
creature made of a living organism (a plant)
and an artificial system. In the core of that
system a plant Jibóia (Epipremnum pinnatum) has its electrophysiological signal monitored by an analogical-digital circuit in order
to control a robotic interface. This interface is
made of a servo mechanism, fibre optics and
light-emitting diodes.

JErAMAN & FIlIPE cAlEGArIo
maRVin gainsbug Brasil [Brazil]
“Marvim Gainsbug” é um software que atua
baseado no Twitter, programado com o objetivo de compor e executar canções, com letra
e música, em tempo-real. O tweets se transformam em versos que serão interpretados
pela voz de Marvim. A melodia, a harmonia e
o ritmo são diretamente influenciados pelas
palavras que compõem os “versos”. Para tanto, basta que o visitante diga em um microfone qual a temática da sua canção.
“Marvim Gainsbug” is software that operates
based on Twitter, scheduled in order to compose and perform songs with lyrics and music, in real time. The tweets are transformed
into verses that are interpreted by the voice
of Marvim. The melody, harmony and rhythm
are directly influenced by the words that compose the “verses”. To do so, simply tell the
visitor into a microphone which the theme of
your song.

JArbAs JácoME
VitaLino Brasil [Brazil]
“Vitalino” é uma instalação na qual o visitante é convidado a fazer uma escultura digital
composta por voxels (pixels em três dimensões) usando os movimentos dos dedos,
capturados por duas webcams posicionadas
perpendicularmente sobre uma estrutura

JörG PIrINGEr
abcdeFghijkLmnopqRstuVwxyz FoR iphone ÁUstria [aUstria]

Em “abcdefghijklmnopqrstuvwxyz for iPhone” eh possível criar e controlar pequenas
criaturas sonoras na forma de letras que reagem à gravidade ou entre si e gerando ritmos
e paisagens sonoras envolvendo sons, movimento e tato. O trabalho mistura arte, biologia, diversão e física para criar uma ecologia
sonora interativa. Este aplicativo é o resultado
de uma pesquisa de sons vocais e sua relação
com a tipografia dinâmica na forma de performance, vídeo e software-arte.
In “abcdefghijklmnopqrstuvwxyz for iPhone”
it is possible to create and manage small
creatures noise in the form of letters that react to gravity or to each other and generating
rhythms and soundscapes involving sound,
movement and touch. The artwork mixes art,
biology, physics and fun to create an interactive sound ecology. This application is the
result of a survey of vocal sounds and their
relationship with dynamic typography in the
form of performance, video and software art.

Objetos virtuais sao posicionados aleatoriamente ou pelo usuário e projetados em um
vinil timecode branco, que dá informações
sobre a velocidade de playback do disco e a
posição da agulha, permitindo o sincronismo
do movimento do toca-discos com o movimento da projeção. Quando o disco começa a
girar, os objetos virtuais se movem na velocidade do disco. No trabalho, um meio analógico funciona ao mesmo tempo como um condutor e uma interface para vídeo-objetos e
áudio-objetos virtuais.

MÍdIA ARTE
[MEdIA ARt]

GAMEs

A Mídia Arte mostra como “amolecer” a rigidez da funcionalidade tecnológica e criar
um ambiente de criatividade e problemáticas artísticas.

O FILE Games 2010 apresenta jogos de diversas plataformas e modalidades: jogos em PC,
em celular, em 3D, instalações e jogos brasileiros vencedores do BRGames, uma iniciativa
do Ministério da Cultura, por meio das secretarias do Audiovisual | SAv/MinC] e de Políticas Culturais | SPC/MinC].

Media Art shows how to “soften” the rigidity
of technology functionality and to create an
environment of creativity and artistic thinking.

ANdrEw hIEroNYMI
ViRtuaL gRound
Estados Unidos [UnitEd statEs]

“Virtual Ground” é uma instalação lúdica e
física para diversos jogadores, que usa visão
computadorizada e plena interação corporal, com base na analogia do fluxo elétrico.
Conectados por linhas, os jogadores devem
tentar controlar uma partícula que ricocheteia, a fim de iluminar uma superfície sobre
uma grade projetada no chão.
Virtual Ground is a multi-player physical
game installation using computer vision and
full body interaction designed around the
analogy of electrical flow. Players connected
by lines must attempt to control a rebounding particle in order to light up the grid-based
surface projected on the floor.

THE 11TH EDITION OF FILE – ELECTRONIC
LANGUAGE INTERNATIONAL FESTIVAL –
TAKES PLACE THIS YEAR AT CENTRO CULTURAL FIESP – RUTH CARDOSO FROM JULY
27TH TO AUGUST 29TH, 2010. THE PROGRAMME OCCUPIES THE ART GALLERY OF
SESI-SP, THE FIESP SPACE, THE THEATER
AND THE MEZZANINE OF THE CULTURAL
CENTER THAT HOSTS THE EXHIBITION WITH
INTERACTIVE INSTALLATIONS, GAMES, MACHINIMAS, INTERNET ARTWORKS, PERFORMANCES AND WORKSHOPS.

corbY & bAIlY coM [wIth]
JoNAthAN MAcKENzIE
southeRn ocean studies # 1.0
rEino Unido [UnitEd Kingdom]

Virtual objects are placed randomly or by the
user and projected into a white vinyl timecode
which gives information about the speed of
the playback of the disc and the position of
the needle, allowing the timing of movement
of the turntable with the movement of the
projection. When the disc begins to rotate, the
virtual objects move at the speed of the disc.
In the work, an analog medium works as both
a driver and an interface for video objects and
audio-virtual objects.

José luIs dE VIcENtE, IrMA
VIlà & bEstIArIo atLas oF
eLectRomagnetic space

colocam objetos triviais como xícaras, cordas
ou balas na mesa, surgem pinturas de casas,
árvores ou trens de acordo com suas formas
sendo possível montar ou desmontar cidades.
“Diorama Table” is a project that explores a
new form of interactive images merge with
everyday life. When participants put trivial objects such as cups, rope or bullets in the table,
paintings of houses, trees and trains arise according to their shapes providing the visitant
being able to mount or dismount cities.

Espanha [spain]

luo, hE-lIN & chEN, I- chuN
Light caLLigRaphy
taiwan (r.o.c.) [taiwan (r.o.c.)]

JorGE luIs crowE
2x (poweR oF two)
argEntina [argEntina]

JoNAs bohAtsch
V+ ÁUstria [aUstria]

INSTALAÇÕES
[INSTALlatIons]

“2x (Power of two)” é uma instalação audiovisual reativa, uma máquina DJ/VJ feita com
material descartado (scanner, caixas de som
de PC e painel LCD de um velho laptop), explorando as relações entre números, imagem
e som. Enquanto uma caixa de som emite
uma batida em um dado momento, qualquer
uma das outras caixas de som aumenta esse
número para a potência seguinte, e, simultaneamente, uma imagem projetada mostra
padrões geométricos que mudam conforme o
som. A quantidade de pele em contato com a
interface determina a velocidade da sequência rítmica.
“2x (Power of Two)” is an audiovisual installation reactive, machine DJ / VJ made from discarded material (scanner, speakers, PC and
LCD panel from an old laptop), exploring the
relationships between numbers, images and
sound. As a speaker emits a hit at any given moment, any of the other speakers that
number rises to power next, while a projected
image shows geometric patterns that change
as the sound. The amount of skin in contact
with the interface determines the speed of the
rhythmic sequence.

“Atlas of Electromagnetic Space” é uma visualização interativa da Radio Spectrum e
uma base de dados de intervenções artísticas
e sociais desenvolvidas nas últimas décadas
que empregam tecnologias radiofônicas. O
objetivo mais importante do Atlas é criar um
arquivo de todas as diferentes intervenções
no espaço hertziano concebidas e executadas
por artistas, designers, movimentos sociais,
ativistas, hackers e outros membros da sociedade civil.
“Atlas of Electromagnetic Space” is an interactive visualization of the Radio Spectrum and
a database of artistic and social interventions
that have been developed in the last decades
that employ radio technologies. the most important objective of the Atlas is creating an archive of all the different interventions in Hertzian Space conceived and executed by artists,
designers, social movements, activists, hackers and other members of civil society.

KEIKo tAKAhAshI &
shINJI sAsAdA
dioRama tabLe Japão [Japan]
“Diorama Table” é um projeto que explora
uma nova forma de fundir imagens interativas
com nosso cotidiano. Quando os participantes

lEMur: lEAGuE oF ElEctroNIc
MusIcAl urbAN robots & ErIc
sINGEr LemuR guitaRbot ii
Estados Unidos [UnitEd statEs]

“LEMUR GuitarBot” é um instrumento de slide controlado roboticamente composto por
quatro unidades, independentemente controláveis, que podem escolher o slide de forma
extremamente rápida. O trabalho é diferente
de um robô ou guitarra; é um novo tipo de instrumento com capacidades muito diferentes
das de um guitarrista.
The “LEMUR GuitarBot” is a robotically controlled electric slide guitar-like instrument. It
is comprised of four independently controllable units which can pick and slide extremely
rapidly. Resembling neither a traditional robot nor a guitar, it is a new type of instrument
with markedly different capabilities than a human guitarist.

MAquINEMA
[MAchINIMA]
É buscando resgatar aspectos intrínsecos à
arte que o FILE Maquinema 2010 apresenta
uma seleção de mais de 40 trabalhos, que
se encontram espalhados pelo ciberespaco
e que, de alguma maneira, nos encantam,
nos incomodam, nos fazem pensar sobre nós
mesmos, sobre o universo que nos cerca e
tantos outros assuntos.

The FILE Games 2010 presents games in different platforms and modalities: games for
PC, cell phone, 3D, installations and Brazilian
games - the winners of BRGames, an initiative
of the Ministry of Culture, through the secretariats of Audio-visual | SAv/MinC] and Cultural Politics | SPC/MinC].

“Light Calligraphy” é um circuito integrado
que controla o braço de uma máquina como
o movimento da caligrafia chinesa em relação ao zen. O braço da máquina desenha a
luz na parede com o pigmento de absorção e
o espectador pode perseguir e tocar o ponto
de luz. Ao fazê-lo, é possível deter sua própria
sombra na parede, dando às pessoas a ilusão
de apanhar a luz.
“Light Calligraphy” is an integrated circuit that
controls the arm of a machine like the movement of Chinese calligraphy in relation to Zen.
The arm of the machine draws the wall with
light-absorbing pigment. The viewer can chase
and touch the point of light and by doing so he
can hold his own shadow on the wall, giving
people the illusion of catching the light.

nógrafos, tocando discos de vinil silenciosos.
Com o movimento dos visitantes, partículas
de poeira se acumulam nos sulcos dos discos
vazios e definem uma partitura musical. Um
tapete de luz monocromático visualiza a turbulência e detecta suas estruturas. A poeira é
identificada por um laser de superfície e um
sistema de identificação fotográfica e contornos e padrões de poeira são registrados e
seus movimentos bidimensionais convertidos
em som em um sintetizador vetorial.
“From Dust Till Dawn” is a sound installation for one room with dirt floors and phonographs, playing vinyl records silent. With the
movement of visitors, dust particles accumulate in the furrows of blank discs and define
a musical score. A carpet of monochromatic
light detects and visualizes the turbulence
structures. The dust is identified by a surface
laser system and a photo ID and contours and
patterns of dust are reported and their movements converted into two-dimensional sound
in a synthesizer vector.

In an attempt to rescue intrinsic aspects of
art, FILE Machinima 2010 presents a selection of over 40 works, which are diffused in
cyberspace and somehow enchant us, disturb us, make us think about ourselves, about
the universe that surrounds us, and so many
other subjects.

MArs: MEdIA Arts rEsEArch
studIEs: MoNIKA FlEIschMANN &
wolFGANG strAuss mediaFLow
alEmanha [gErmany]

MArKus dEcKEr, dIEtMAr
oFFENhubEr & ushI rEItEr
FRom dust tiLL dawn
ÁUstria [aUstria]

“From Dust Till Dawn” é uma instalação sonora para uma sala com piso de terra e fo-

O browser “Mediaflow” é uma interface para
explorar o arquivo online de netzspannung.
org, uma plataforma educativa para artemídia e cultura digital. O visitante se orienta
a respeito de fluxos paralelos de informação
iconográficos ou alfabéticos a partir de imagens e palavras. “Mediaflow” conta com um
mecanismo gerador de imagens que transforma o arquivo digital passivo em um fluxo

de informação interativo de imagens e texto.
The browser Mediaflow “is an interface to
explore the online archive of netzspannung.
org, an educational platform for media art
and digital culture. The visitor is guided on
parallel flows of information or iconographic
alphabet from images and words. “Mediaflow” has a mechanism imager that converts
the digital file on a passive flow of information
interactive images and text.

MultItouch bArcEloNA:
dANI ArMENGol, roGEr PuJol,
XAVIEr VIlAr & Pol PlA
hi! a ReaL human inteRFace
Espanha [spain]

MuK disc.o ÁUstria [aUstria]
“disc.o” consiste em duas placas redondas
cercadas por 8 alto-falantes pendurados no
teto. Cada alto-falante é ligado a um dos 8
toca-discos correspondentes instalados na
placa principal. Cada toca-discos tem um
spot de LED associado que fornece luz para o
disco apropriado. Ao mudar a velocidade ou a
posição da faixa no toca-discos, a frequência
de disrupção da luz cria um som. Não sendo
apenas um método repetitivo, sua forma circular cria a representação visual do loop, que
é a base da música repetitiva contemporânea.
“disc.o” consists of two round plates surrounded by eight speakers hanging from the
ceiling. Each speaker is connected to one of
eight turntables corresponding installed on
the motherboard. Each turntable has an associated LED spot which provides light to
the appropriate disc. By changing the speed
or position of the track on turntable, the frequency of disruption of the light creates a
sound. Not just a recursive method, its circular shape creates a visual representation of
the loop, which is the basis of contemporary
music repetitive.

“Hi! A real human interface” é uma metáfora de como deveria ser a interação com a
tecnologia e a tentativa do grupo de criar a
interface perfeita: uma que pudesse realmente entender as necessidades humanas mais
profundas, uma interface efetivamente humana, e eles não poderiam pensar em uma
forma melhor de fazê-la do que embutindo
literalmente um ser humano dentro dela.
“Hi! A real human interface” is a metaphor for
how interaction with technology should be. It
is the group´s attempt to create the perfect
interface; one that really understands the
human´s deepest needs, a human interface
indeed, and they couldn’t think of a better way
to do it than literally embedding a human being inside of it.

MYrto KArANIKA &
JErEMY KEENAN stRings
rEino Unido [UnitEd Kingdom]

“Strings” estimula um organismo têxtil vivo
que reage ao envolvimento corporal das pes-

hIPERsÔNIcA
[hYPERsonIcA]
PERFORMANCE

cElIA EId, sébAstIEN bérANGEr
& FrANÇoIsE MAtrINGE
disLocations Brasil Brazil]

dIA 27 dE Julho, tErÇA-FEIrA

“Dislocations” é uma obra audiovisual interativa, composta para piano, música
eletroacústica e animação 2D, na qual
dois universos se encontram: o acústico e
mecânico, o digital e eletrônico. A obra é
baseada no contraste entre a complexidade
tecnológica e a simplicidade dos gestos
lúdicos do ser humano.
“Dislocations” is an interactive, audiovisual
work for piano, electro acoustic music and
2D animation in which two universes thereby meet: the mechanical and the acoustic,
the digital and the electronic. This work is
based on the contrast between technological complexity and mankind’s simple, playful movements.

[on JUly 27th, tUEsday]

20H minUsBaBy (richard alExandEr
caraBallo) SubverSive MotiveS in
CHip MuSiC, or tHe 8bitpeopleS’ party
Estados Unidos [UnitEd statEs]

21H cElia Eid DiSloCationS
Brasil [Brazil]

dIA 28 dE Julho, quArtA-FEIrA
[on JUly 28th, wEdnEsday]

20H JaimE E oliVEr lr Silent
perCuSSion projeCt pErU [pErU]
21H panEtonE SHort liveD like a
butterfly Brasil [Brazil]

dIA 27 dE Julho, tErÇA-FEIrA
[on JUly 27th, tUEsday]

20H tErminalBEach: Erich BErgEr
ÁUstria E Finlândia [aUstria and
Finland] & pEtEr VotaVa ÁUstria E
alEmanha [aUstria and gErmany]

HeartCHaMberorCHeStra

dIA 28 dE Julho, quArtA-FEIrA
[on july 28tH, WeDneSDay]
20H moom: dino VicEntE & Bill
mEirEllEs CâMara SeCreta

Brasil [Brazil]

21H ricardo carioBa Dáblio (W)
Brasil [Brazil]

JAIME E olIVEr lr
siLent peRcussion pRoject
pErU [pErU]

“Silent Percussion Project” | SPP] consiste
em construir um conjunto de instrumentos
musicais computadorizados que usam os
gestos humanos para controlar os sons, com
os quais se compõe e se cria uma performance, na tentativa de re-incorporar o corpo
humano na prática de execução musical.
“Silent Percussion Project” | SPP] consists
in building a set of computer musical instruments that use human gestures to control
sounds, composing and performing with
them in an attempt to re-incorporate the body
in music performance practice.

MINusbAbY
rIchArd AlEXANdEr cArAbAllo
subVeRsiVe motiVes in chip music,
oR the 8bitpeopLes’ paRty
Estados Unidos [UnitEd statEs]

A intenção deste projeto é injetar influência
em um público, usando chip music como
base composicional e elemento de performance e um detalhe íntimo envolvendo um
transmissor de FM sem fio e um Nintendo
DS rodando software feito em casa. O projeto
também visa provar um princípio subjacente
comum a toda a música, mas especialmente
relevante na música popular: que as pessoas escutam ativa e passivamente o conteúdo
subjacente e a trama característica das notas
da mesma maneira que se sente saudade e
se segue instruções -- um equilíbrio de fluxo
com impraticabilidades e lógica.
The intention of this project is to inject influence upon an audience by using chip music as
the base compositional and performance element and an intimate detail involving a wireless FM transmitter and Nintendo DS running
home-brew software. The project also aims to
prove an underlying principle common in all
music, but especially relevant to popular music: that people actively and passively listen for
underlying content and characteristics weaving in and out of notes in the same way one
ponders nostalgia and follows instructions - a
balance in flux with impracticalities and logic.

MooM: dINo VIcENtE
& bIll MEIrEllEs
câmaRa secReta Brasil [Brazil]
Imagens especialmente produzidas reproduzem o cenário e o cotidiano real ou imaginário
de diversos personagens. “Câmara Secreta”
tem pouco a ver com o voyerismo tão em voga
nos dias de reality show. Não se trata de uma
câmera escondida e sim a tentativa de recriar
imagens e situações reais ou ficcionais dando
um novo significado a essas situações através
do som.
Images specially designed to reproduce fictional or imaginary routine of several characters. “Câmara Secreta” is dissimilar to
“voyerism”, so fashionable in the age of reality shows. It is not a hidden camera but an
attempt to recriate images from both real and
fictional scenarios giving new meaning to these through sound.

“Southern Ocean Study #1.0” faz parte de
uma série de projetos que visa explorar como
os Modelos Climáticos podem funcionar. Uma
projeção na parede apresenta o projeto em
tempo real através de expressões matemáticas do vento ocidental e informação sobre
marés, mostrando que esses dados e modelos da ciência da mudança climática podem
ser reutilizados para desenvolver uma estética eco-tech.
“Southern Ocean Study # 1.0” is part of a series of projects produced with the help of our
partners at the British Antarctic Survey, to explore how climate models can work. A projection on the wall shows the project in real time
through the mathematical expressions of the
west wind and tidal information, showing that
these data and models from the science of
climate change can be reused to develop an
eco-tech esthetic.

ErNEsto KlAr
Luzes ReLacionais
(ReLationaL Lights)
Estados Unidos E VEnEzUEla
[UnitEd statEs and VEnEzUEla]

ElEctroNIc shAdow: NAzIhA
MEstAouI & YAcINE Aït KAcI
supeRFLuidity França [FrancE]
“Superfuidity” é um ambiente composto de
uma superfície tátil interativa que atua sobre
uma área projetada em um cubo de acrílico
cheio de um líquido e uma solução gasosa.
Ele mostra a reação e a velocidade da rede
em um ambiente pervasivo sem viscosidade, invisível, leve e absoluto. O endereço IP
de cada participante gera uma forma única
além das outras, e o ambiente é construído
diariamente com todos os endereços IP ou
partículas, que o alimentarão. Essas formas
são movimentadas pelo usuário, gerando diferentes volumes e sons.
“Superfluidity” is an environment composed

soas de uma maneira tangível e tátil. Conforme o tecido é tocado, acariciado e pressionado, “Strings” codifica esses gestos em
diferentes escalas espaciais e temporais,
continuamente gerando uma saída sonora
que varia de explosões curtas em staccato a
campos sonoros amplos e harmônicos baseados na interação das pessoas.
“Strings” simulates a living textile organism
that responds to people’s bodily engagement
in a tangible, tactile manner. As the textile
is touched, stroked, and pressed, “Strings”
encodes these gestures on different spatial
and temporal scales, continuously generating
sonic output that ranges from short, staccato
bursts to expansive, harmonic sound fields
based on people’s interaction.

PIErrE ProsKE
FRame seductions

“Luzes Relacionais” (Relational Lights) é
uma instalação interativa audiovisual que
explora a relação das pessoas com o caráter
orgânico-expressivo do “espaço”. A instalação usa luz, som, neblina e um sistema de
software customizado para criar um espaçoluz tridimensional de morphing (metamorfose), em que os espectadores participam ativamente, manipulando-o com sua presença e
seus movimentos.
“Luzes Relacionais” (Relational Lights) is an
interactive audio-visual installation that explores our relationship with the expressionalorganic character of “space”. The installation
uses light, sound, haze, and a custom-software system to create a morphing, threedimensional light-space in which spectators
actively participate, manipulating it with their
presence and movements.

rAchEl zuANoN & GErAldo lIMA
biobodygame Brasil [Brazil]
“BioBodyGame” consiste em um computador vestível que permite ao usuário jogar
games utilizando seus sinais neurofisiológicos. A jogabilidade torna-se facilitada ou
dificultada a partir do estado emocional do
usuário no momento. O computador vestível
interpreta as emoções do usuário e reage a
elas, alterando sua cor (frente/costas) e aplicando vibrações (costas).
“BioBodyGame” consists of a wearable
computer that allows the user to play games
using their neurophysiologic signs. The playability can get easier or more difficult according to the emotional state of the user at
that very moment. The wearable computer
interprets the user’s emotion and reacts to
it by changing the colors (back and front) and
by applying vibrations (back).

França E aUstrÁlia [FrancE and aUstralia]

“Frame Seductions” explora o conceito de
olhar para fora da tela de vídeo. Enquanto as
pessoas viram a cabeça para a esquerda ou
para a direita, a imagem na tela acompanha
seu olhar além dos confins do quadro. Os espectadores terão então acesso ao material
fora do quadro inicial, apagando os limites
entre o quadro e o hors champ.
“Frame Seductions” explores the concept of
looking outside of the video frame. As people
turn their head to the left or to the right the
image on the screen will follow their gaze
beyond the confines of the frame. Viewers
will then be able to access material outside
of the initial frame, blurring the boundaries
between the frame and the hors champ.

“Short lived like a butterfly” é uma performance audiovisual que utiliza instrumentos
eletrônicos inéditos, frágeis e imprevisíveis,
criados pela combinação de diversos materiais retirados de sucatas eletrônicas através
da técnica de Circuit Bending. Os aparatos
são instáveis, algumas vezes podem simplesmente interromper seu funcionamento criando um risco constante durante a apresentação. Todos esses maus funcionamentos ou
glitches são incorporados na improvisação.
“Short lived like a butterfly” is an audiovisual
performance that uses unique electronic instruments, delicate and unstable, built by the
combination of assorted materials found at
electronic debris, using Circuit Bending. The
instruments are unstable and sometimes they
can simply stop, creating a constant risk during the presentation. All these malfunctions
or glitches turn part of the improvisation.

rAquEl KoGAN
ReLeR Brasil [Brazil]
“Reler” consiste em uma prateleira de madeira com 50 livros, semelhante a uma biblioteca. Todos os livros aparentemente são
iguais uns aos outros, mesma cor e mesmo
tamanho, identificados unicamente por um
número dourado estampado na sua lombada.
Mas, não são livros comuns, são livros para
serem ouvidos e não lidos.

A “Heart Chamber Orchestra” - HCO é uma
performance audiovisual, uma orquestra de
doze músicos clássicos e o duo dos artistas TERMINALBEACH. Nela, cada músico é
equipado com um sensor que lê suas batidas
cardíacas em tempo real, o que controla uma
composição de computador e a visualização
do ambiente.
The “Heart Chamber Orchestra” - HCO is an
audiovisual performance, an orchestra of 12
classical musicians and the artist duo TERMINALBEACH in which each musician is equipped
with a heartbeat sensor that reads their heartbeats in real time, which will control a computer
composition and visualization environment.

rIcArdo cArIobA
dábLio | w] Brasil [Brazil]

tErMINAlbEAch: ErIch bErGEr
PANEtoNE shoRt LiVed Like a
butteRFLy Brasil [Brazil]

of an interactive tactile surface that acts on
an area projected on a Plexiglas cube filled
with a liquid and gas solution, transmitting
a volumetric image. It shows the responsiveness and speed of the network in a pervasive
environment without viscosity, invisible, light
and absolute. The IP address of each participant generates a unique form in addition to
the others, and the environment is built day
by day with all the IP addresses, or particles,
which will nourish it. These shapes are set
in motion by the user, generating different
volumes and sounds.

ÁUstria E Finlândia [aUstria and
Finland] & PEtEr VotAVA
ÁUstria E alEmanha [aUstria and gErmany]

hEArtchAMbErorchEstrA

“dáblio | w]” trata-se de um show de música
com imagens em vídeo onde esses elementos
possam se deslocar virtualmente pela sala,
criando um ambiente de alta potência sensorial. É um jogo onde a harmonia musical
transforma cromaticamente o espaço e o ritmo da musica inspira os elementos gráficos
que se animam pelo espaço.
“dáblio | w]” is a music show with images
in video, in which those elements can move
virtually, creating an atmosphere of high sensorial potency. It is a game in which musical
harmony chromatically transforms the space,
and the rhythm of music inspires graphic elements that animate through space.

[RECOMENDAÇÃO ETÁRIA LIVRE]

www.file.org.br

hIPERsÔNIcA
[hYPERsonIcA]

REALIZAÇÃO

scREENING E
PARtIcIPANTEs
[scREENING ANd
PARtIcIPANts]

O Hipersônica dá ênfase às manifestações
musicais, sonoras, visuais e performáticas
da arte eletrônica. O Hipersônica Screening
exibe obras audiovisuais que utilizam meios
digitais de produção, como visual-music, animações e videoclipes. Já o Hipersônica Participantes apresenta uma variedade de experiências exclusivamente sonoras.
Hypersonica emphasizes musical, sonic, visual and performatic manifestations of electronic
art. Hypersonica Screening exhibits audiovisual
pieces which use digital means of production,
such as visual music, animations and music videos and Hypersonica Participantes presents a
variety of exclusively sound experiences.

8/4/10 1:58 PM

docuMENTA
27.07 tErÇA-FEIrA [tuEsdAY] 14h MeSa reDonDa peru, argentina, Chile e brasil [peru, argentina, Chile and brazil] colóqUio dE

artE digital sUl-amEricano: Brasil E conE sUl dialogam [Colloquy of South american Digital art: brazil and the South Cone dialogue]
jorge Hernández | moderador [moderator]; raquel renó | coordenadora [coordinator]; ricardo veja; vicky Messi; jorge villacorta 15:30h
eleCtroniC SHaDoW: naziHa MeStaoui & yaCine aït kaCi franca [france] echo & narcissus 16h anDreW HieronyMi estados unidos
[united States] Jogos Físicos: além dos minigamEs [physical gaming: beyond mini-games] 16:30h intErValo [Coffee break] 17h
eSpen aarSetH estados unidos [united States] a Estética do Bottom-Up: histórias, gamEs E o mEtacronotópio [the aesthetics of
bottow-up: Stories, Games and the Metachronotope] 17:30h MeSa reDonDa brasil [brazil] Economia criatiVa, FomEnto E tEcnologias
[Creative economy, fomenting and technologies] lala Deheinzelin | coordenação [coordination]; liliana Magalhães | Santander Cultural];
luciane Gorgulho | bnDeS]; Maria arlete Gonçalves | oi futuro] 18:30h término [enD]
Entre os dias 27 e 30 de julho, o grupo brasileiro LaboCA - Laboratório de Computação e
Arte e o artista argentino Jorge Crowe ministrarão um workshop gratuito acerca do universo da arte-computação, abordando recursos para programação de hardware, software
e processamento de som. Os alunos irão utilizar o conhecimento adquirido no decorrer
das oficinas para construir obras artísticas.
As vagas para participar do workshop são limitadas. Faça sua inscrição gratuitamente no
site do FILE. [www.file.org.br]

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

FILE SP_Cartaz_AF.indd 1

sYMPoSIuM
wORKshoP

From July 27 to 30, the Brazilian group LaboCA - Laboratório de Computação e Arte, and
the Argentinian artist Jorge Crowe will offer
a free workshop about the universe of artcomputing, approaching resources for hardware and software programming and sound
processing. Students will use the knowledge
acquired during the workshops to produce
artworks.
Places at the workshop are limited. Make
your registration for free at FILE website.
[www.file.org.br]

28.07 quArtA-FEIrA [wEdNEsdAY] 14h SWaMp: DouGlaS eaSterly & tiaGo rorke nova zelândia [ new zealand] tardigotchi

14:30h vr/urban: CHriStian zöllner & patriCk tobiaS fiSCHer reino unido [united kingdom] nós dEclaramos “o ato soBrE
BEns híBridos!” [We declare “the act on Hybrid estates!” 15h tiM WebSter australia [australia] tErras maraVilhosas: machU pichU
[Wonderlands: Machu pichu] 15:30h kennetH HanSen Dinamarca [Denmark] Formas dE artE digitais como proJEtos dE ExpEriência gloBal para o dEsEnVolVimEnto intErnacional? [Digital art forms as global experience designs for international development?]
16h reGine Debatty itália [italy] nós FazEmos dinhEiro, não artE [we make money not art] 16:30h intErValo [Coffee break]
17h jörG pirinGer áustria [austria] aBcdEFghiJKlmnopqrstUVwxyz For iphonE 17:30h anna barroS brasil [brazil] acrEditE oU
não nós somos nano [believe me or not we are nano] 18:00h MattHiaS kaSSMannHuber áustria [austria] “rEFlEction EtErnal”
- mEdindo o Espaço aUditiVo com som Focalizado [“reflection eternal” - measuring aural space with focused sound] 18:30h kurt
HentSCHlaGer áustria [austria] composição aUdioVisUal E amBiEntEs imErsiVos [audiovisual composition and immersive environments] 19:00h término [enD]

29.07 quINtA-FEIrA [thursdAY] 14h aGnuS valente brasil [brazil] hiBridação intErFormatiVa Em procEssos artísticos

intEratiVos [interformative Hybridation in interactive artistic processes] 14:30h pHilip ManGione brasil [brazil] chamElEon pUzzlE
rUnnErs 15H Maxuino: CHriS ColeMan anD ali MoMeni estados unidos [united States] maxUino 15:30H ClariSSa ribeiro brasil
[brazil] instantEs dE mEtamorFosE 01 [instants of Metamorphosis 01] 16h julio luCio Martin brasil [brazil] passEio sonoro [Sound
Walk] 16:30h intErValo [Coffee break] 17h MelinDa raCkHaM australia [australia] mEio sUstEntado: VisõEs dos antípodas.
[Sustaining Medium: views from the antipodes. 17:30h DaviD Clark Canadá [Canada] sign aFtEr thE x 18H roSa pera espanha [Spain]
traBalhando Em contExto:: Bòlit, cEntro dE artE contEmporânEa dE girona [Working in context: bòlit, Contemporary art Centre
of Girona] 18:30h término [enD]

30.07 sEXtA-FEIrA [FrIdAY] 14h vivian CaCCuri brasil [brazil] a EscUta na artE contEmporânEa qUEstionando catEgo-

rias com “sEE this soUnd” E cildo mEirEllEs [Hearing in Contemporary art, questionning categories as “See this Sound” and Cildo
Meirelles] 14:30h artur MatuCk brasil [brazil] Um maniFEsto pEla rE-inFormação [a Manifest for re-information] 15h Edson zampronha espanha e brasil [Spain and brazil] da criação do som à inVEnção do sEntido [from Sound Creation to the invention of Sense]
15:30h eriC SinGer estados unidos [united States] lEmUr gUitarBot 16h erneSto klar estados unidos e venezuela [united States and
venezuela] “lUzEs rElacionais” | relational lights], 2009-2010 16:30h intErValo [Coffee break] 17h rejane Cantoni e leonarDo CreSCenti brasil [brazil] como, qUando E porqUE dEsEnhar intErFacEs ÁUdio-tÁtil-VisUais. [How, when and why to design
audio-tactile-visual interfaces?] 17:30h pau WaelDer laSo espanha [Spain] innEr VoicEs and data Flows 18h joSé luiS De viCente
espanha [Spain] VisUalizar: constrUindo Uma comprEEnsão da grandE cUltUra dE dados [visualizar: building an understanding
of big Data Culture] 18:30h término [enD]

dAs 16h00 às 19h00
FroM 4 P.M. to 7 P.M.

dIA 27 dE Julho, tErÇA-FEIrA

ANdrEAs JohNsEN
good copy bad copy
dinamarca [dEnmarK]

[on JUly 27th, tUEsday]

GuStavo GoDinHo & vlaDiMir CunHa
BrEga s/a Brasil [Brazil]
ClauDio Mojope
talK o mEU coração zUnzUnzUntV
Brasil [Brazil]

dIA 28 dE Julho, quArtA-FEIrA

CenSura: 18 anoS

[on JUly 28th, wEdnEsday
agE indication: 18]

anDreaS joHnSen & raSMuS poulSen
man ooman | man woman
dinamarca [dEnmarK]

fenton bayle & ranDy barbato
party monstEr: thE shocKUmEntary
Estados Unidos [UnitEd statEs]

dIA 29 dE Julho, quINtA-FEIrA

“Good Copy Bad Copy” viaja ao lado de Gnarls
Barkley com seu mega-hit ‘’Crazy” para o
norte do Brasil atrás de suas fontes e inspirações. O filme dá a volta no mundo mostrando as diversas mudanças de atitudes de
cada país na política, reprodução e cópia de
um fonograma. Declarações de artistas como
Danger Mouse e Girl Talk esquentam ainda
mais essa discussão onde o direito autoral é
bandido e mocinho ao mesmo tempo.
“Good Copy Bad Copy” travels alongside
Gnarls Barkley with his mega-hit “Crazy” to
the north of Brazil behind their sources and
inspirations. The film goes around the world
showing the several attitude changes of each
country in a phonogram politics, reproduction
and copy. Statements by artists such as Danger Mouse and Girl Talk warm up even more
this debate where the copyright is the good
and the bad guy at the same time.

[on JUly 29th, thUrsday]

joão Wainer & roberto t. oliveira
pixo Brasil [Brazil]
otávio DonaSCi
30 anos dE VídEocriatUras
Brasil [Brazil]

dIA 30 dE Julho, sEXtA-FEIrA
[on july 30tH, friDay]
anDreaS joHnSen
good copy Bad copy

ANdrEAs JohNsEN &
rAsMus PoulsEN
man ooman (man woman)
dinamarca [dEnmarK]

dinamarca [dEnmarK]

local AUDITÓRIO DO INSTITUTO CERVANTES | AV. PAULISTA, 2439 datas E horÁrios DE 27 A 30/07, DAS 14H AS 18H30 rEcomEndação EtÁria
LIVRE inscriçõEs onlinE atraVés do sitE WWW.FILE.ORG.BR [VENUE: INSTITUTO CERVANTES AUDITORIUM - AV. PAULISTA, 2439 DATES AND
HOURS: FROM JULY 27TH TO 30TH, 2 P.M TO 6:30 P.M. AGE INDICATION: FREE ONLINE APPLICATIONS THROUGH THE SITE: WWW.FILE.ORG.BR]

robert baCa & joSHua rizzo
wElcomE to macintosh
Estados Unidos [UnitEd statEs]

Nas partes mais notórias das guerras de
gangues na Jamaica, há uma festa. A cultura
da dancehall é mantida em guetos diferentes,
onde os bairros rivais se desarmam para se

divertir. A música é forte e agressiva. A dança
é selvagem e sexualmente explícita. O filme
investiga a cultura por trás da dancehall e
tenta descobrir como esta dança tornou-se
tão avassaladora como é hoje.
In the most notorious parts of the gang wars
in Jamaica, there is a party. The culture of
dancehall is maintained in different ghettos,
where the rival neighborhoods get unarmed
for fun. The music is strong and aggressive.
The dance is wild and sexually explicit. The
film explores the culture behind the dancehall and tries to find out how this dance has
become as overwhelming as it is today.

clAudIo MoJoPE
taLk o meu coRação
zunzunzuntV

FENtoN bAYlE & rANdY bArbAto
paRty monsteR:
the shockumentaRy
O filme detalha a ascensão do fenômeno
‘Club Kid’ na cidade de New York, com a história de seu protagonista, um garoto clubber e
promoter, Michael Alig, e a virada da sua vida
ao assassinar brutalmente seu companheiro
e comerciante de drogas, Angel Melendez.
The film details the rise of the ‘Club Kid’ phenomenon in New York City with the story of the
main character, the promoter and “clubber”
boy Michael Alig, who turns his life around
after brutally killing his roommate, the drug
dealer Angel Melendez.

Brasil | Brazil

É importante incentivar expressões artísticas
para usuários de instituições de tratamento
de saúde mental, embora elas se restrinjam
basicamente à música, ao teatro e ao artesanato. O usuário “zunzunzun” é exposto a uma
infinidade de expressões artísticas possíveis
e ali ele se manifestará artisticamente como
quiser ou apenas batendo um papo no segmento “Talk o Meu Coração”, um talk-show
apresentado por NIL, que há dez anos faz tratamento psiquiátrico.
It is important to encourage the artistic expression for users of institutions of mental
health care, although we know that they are
restricted mainly to music, theater and crafts.
To the “zunzunzun” user, is exposed a plethora of possible artistic expressions. There he
will manifest artistically as he likes or just
chatting at the segment “Talk o Meu Coração”, a talk show presented by NIL, which has
done psychiatric treatment for ten years.

João wAINEr &
robErto t. olIVEIrA
pixo Brasil [Brazil]

Estados Unidos [UnitEd statEs]

“PIXO” mostra, sem julgamento, a realidade
desse exército de invisíveis e seu grito existencial nos muros da maior cidade do hemisfério sul do planeta. Escaladas perigosas, invasões de prédios, problemas com a polícia e
muitos outros perigos fazem parte do cotidiano desses jovens da periferia, retratados de
forma única pelo documentário. Pixar é arte
ou vandalismo?
“PIXO” shows, without any judgment, the
reality of this in a mob of invisible people”
and their existential scream on the walls of
the South Hemisphere major city. Dangerous
climbing, building break-ins, trouble with
cops and many other risks make part of daily
life of these young people from the outskirt,
uniquely depicted in the documentary. Is graffiti art or vandalism?

ras” para a maioria dos festivais de vídeo e
arte eletrônica do país e também do exterior,
além de participar de três edições da Bienal
Internacional de São Paulo.
More than a documentary, ’”30 Anos de
Vídeocriaturas” is part of Otávio Donasci’s
life. Born in the state of São Paulo, he is a
multimedia performer, director of design
and multimedia performances, who had an
idea of designing an original and unpublished
artwork in 1980 through video performances
called “Videocriaturas” for the most video and
electronic art festivals in the country and also
abroad. He also participated in three editions
of São Paulo International Biennial.

robErt bAcA & JoshuA rIzzo
weLcome to macintosh
Estados Unidos [UnitEd statEs]

GustAVo GodINho &
VlAdIMIr cuNhA
bRega s/a
Brasil [Brazil]

Os realizadores Gustavo Godinho e Vladimir
Cunha mostraram as diversas faces da música tecnobrega no norte do país nesse projeto
feito sem o dinheiro público, tal como a música que quiseram retratar.
The performers Gustavo Godinho and Vladimir Cunha showed different faces of the tecnobrega music in the North of the country in
this project without public money as the music which they wanted to represent

otáVIo doNAscI
30 anos de VídeocRiatuRas
Brasil [Brazil]

Mais que um documentário, “30 Anos de Vídeocriaturas” é uma parte da vida de Otávio
Donasci. Paulista, performer multimídia,
diretor de criação e diretor de espetáculos
multimídia, que teve a idéia de criar, em 1980,
um trabalho original e inédito através de vídeoperformances chamado de “Videocriatu-

O filme explora os primeiros anos da Apple.
Ex-funcionários como engenheiros e membros da comunidade oferecem uma visão das
inovações da empresa, das falhas, do impacto
cultural e de como o futuro pode ser para além
do reinado de seu co-fundador Steve Jobs.
The film explores the Apple first years. Exemployees, such as engineers and community members, offer a point of view about the
company innovations, its failures, its culture
impact and that the future might be beyond
the reign of its co-founder, Steve Jobs.

[electronic language international festival]

arte do século XXi [art of XXi century
arte pública interativa [interactive public art]

FILE
Edição [Edition] FILE Festival internacional de
Linguagem Eletrônica - Eletronic Language international Festival: Ricardo Barreto e Paula Perissinotto
ProjEto Gráfico [GRaPhic dEsiGn] BiZU_design
com conteúdo Direção de Criação [creative director]:
ana starling e Roberto Guimarães Direção de design
e identidade visual [design direction and visual
identity]: ana starling Designers: teo Menna, thiago
thomé e Elisa carareto Atendimento: Eloisa Fuchs
Planejamento: Eduardo santana Produção [PRodUction] FILE Festival internacional de Linguagem
Eletrônica - Eletronic Language international Festival

SESI
dEPArtAMENto rEGioNAL dE São PAuLo coNSELHo rEGioNAL [são PaULo REGionaL dEPaRtMEnt] Presidente em exercício [acting chairman]
Benjamin steinbruch coNSELHEiroS [coUnsELLoRs]
Elias Miguel haddad, Fernando Greiber, Luis Eulalio
de Bueno Vidigal Filho, Vandermir Francesconi Júnior,
nelson abbud João, nelson antunes, nilton torres de
Bastos, sylvio alves de Barros Filho, humberto Barbato neto, nelson Luis de carvalho Freire, José Roberto
de Melo, Ronaldo Bianchi, sérgio tiezzi Júnior, sebastião Geraldo cardozo, Emílio alves Ferreira Júnior
SuPEriNtENdENtE oPErAcioNAL [oPERationaL
sUPERintEndEnt] Walter Vicioni Gonçalves SuPEriNtENdENtE dE iNtEGrAção [intEGRation sUPERintEndEnt] José Felício castellano diviSão dE
dESENvoLviMENto SociocuLturAL [sociocULtURaL dEVELoPMEnt diVision] celio Jorge deffendi

LInguagEm ELEtrônIca
E democratIzação
da arte

ELEctronIc LanguagE and democratIzatIon of art

o sistema Fiesp, por intermédio do sEsi-sP, entende que presta
inestimável serviço à arte e à cultura ao participar da organização e
apoiar o FiLE (Festival internacional de Linguagem Eletrônica). Este,
em sua 11ª edição, está ainda melhor, ocupando nosso centro cultural Fiesp - Ruth cardoso. a exposição, performances e workshops
têm acesso gratuito ao público, que, desse modo, conta com excelente oportunidade de conhecer tendências e mídias cada vez mais
indispensáveis à informação e formação das pessoas.
o evento, maior do gênero na américa Latina, insere com ênfase o
Brasil no contexto mundial desse tema contemporâneo. além disso,
encampa este ano duas conquistas. a primeira é o FiLE PRiX LUX,
prêmio internacional destinado a profissionais do setor. iniciativa inédita
no continente, recebeu 1.235 inscrições, de 44 nações. o número ratifica
seu significado, visibilidade e credibilidade. a segunda é o FiLE Pai,
projeto de obras interativas, que contará com a parceria de espaços
localizados à avenida Paulista.
o engajamento do sEsi-sP nesse festival inclui-se entre as múltiplas

the Fiesp system, through sEsi-sP, understands that it renders an invaluable service
to art and culture when participating in the
organization and supporting FiLE - Electronic Language international Festival. the
event, in its 11th edition, is even better,
occupying our Fiesp cultural center - Ruth
cardoso. the exhibition, performances and
workshops offer free access to the public,
which, therefore, has an excellent opportunity of getting to know trends and media
more and more indispensable to people’s
information and formation.
the event, the larger of its gender in Latin
america, emphatically inserts Brazil in
the global context of this contemporary
theme. Moreover, this year it includes two
developments. the first one is FiLE PRiX
LUX, an international prize awarded to professionals of the area. an unprecedented
initiative in the continent, it has received
1,235 registrations, from 44 nations. this
number endorses its meaning, visibility and
credibility. the second one is FiLE Pai, a
project of interactive works, that will count
with the partnership of spaces located at
Paulista avenue.
the involvement of sEsi-sP in this festival
is one of the multiple and comprehensive
actions of the entity in the context of knowledge democratization and of the differ-

e abrangentes ações do organismo no contexto da democratização do
conhecimento e das distintas manifestações artístico-culturais. Este
exercício de responsabilidade social soma-se ao ensino de qualidade
— Fundamental e Médio — ministrado em suas escolas. É a indústria
contribuindo para que a sociedade seja cada vez mais preparada,
pluralista, culta e capaz de vencer os desafios do desenvolvimento.

ent artistic-cultural manifestations. this
exercise of social responsibility adds to

a cuLtura
E o negócIo
de produções
crossmedIa

[thE cuLture
and busIness
of crossmedIa
productIons]

espen aarSEth

the quality learning – at basic and middle
levels – offered by our schools. it is the
industry’s contribution so that society is
more and more prepared, plural, learned
and capable of overcoming the challenges
of development.
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no entanto, a aceitação do público também é crítica para a saúde da marca, e a
satisfação das expectativas do público depende claramente de convenções e possibilidades da mídia. Em outras palavras,
os produtores não podem se afastar muito
das expectativas do público se desejarem
manter a marca saudável. isto foi visto
claramente na arriscada escolha do ator
cômico Michael Keaton por tim Burton no
primeiro filme Batman, que enfrentou um
significativo ceticismo antes do lançamento, especialmente entre os fãs do hQ. nesse caso, o produto era forte o suficiente
para fazer sucesso, mas um exemplo menos feliz pode ser visto no game Enter the
Matrix (2003), cuja maior decepção talvez
tenha sido o fato de que as expectativas do
público por uma franquia de games Matrix
superou em muito a verdadeira capacidade do game de bater sua concorrência, especialmente porque Max Payne, dois anos
antes, tinha implementado o efeito bullet
time (câmera superlenta) do primeiro filme. Embora Enter the Matrix tenha dado
lucro, também foi o game com maior índice de devolução às lojas de todos os tempos, e não teve boas críticas, o que deixou
o dono da licença, Warner Bros., contrariado o suficiente para sugerir que games
licenciados que não tivessem boas críticas
seriam penalizados com taxas de royalties
mais altas, para evitar danos a marca.

o QUE tRansFERE?
Para investigar plenamente os mecanismos estéticos da transferência de conteúdo, são necessários muitos exemplos.
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A partir dos princípios da inovação, da conectividade e da
produção criativa, o Santander proporciona a realização do
FILE PRIX LUX, o primeiro prêmio do FILE - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Essa ação tem abrangência internacional e estimula a produção de tendências e
linguagens nas novas mídias e inclusão digital para os mais
diversos públicos.
As novas mídias ampliam o acesso e a interatividade das
pessoas, promovendo uma nova forma de contato entre criadores, instituições e usuários, incrementando as trocas e,
consequentemente,
as possibilidades transformadoras e geradoras de novas perspectivas, tanto no desenvolvimento das obras, quanto nos seus modos de difusão
e inserção nos meios produtivos.
Acreditamos na interdependência e no que ela provoca de
consciência coletiva e de processos legítimos de participação. O modelo democrático e aberto do concurso nos inspirou a propor a votação popular, com ações que mobilizaram
as cidades de Recife, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, ao lado de diversos parceiros e agentes, multiplicando
experiências e conferindo
um novo
olhar na escolha dos premiados.
A proposta da mostra Paulista Interativa também nos cativou
pelo caráter de envolvimento de pessoas, empresas, instituições e toda sorte de atores da mais simbólica avenida da cidade de São Paulo, que, chamadas a participar, contribuíram
cada uma da sua forma, com iniciativas de interação com a
arte e a multiplicidade das novas linguagens e relações possibilitadas pela tecnologia.
A edição deste livro proporciona o registro e a multiplicação
dessas experiências e contribui com os interessados em
aprofundar seus conhecimentos sobre os temas que fazem
o FILE 2010.

neste trabalho, relativamente poucos
são usados, por isso as conclusões alcançadas devem continuar provisórias
e exigem mais verificação. claramente,
uma migração de conteúdo de uma mídia
para outra depende de vários fatores, o
que torna cada caso especial. no entanto, algumas observações gerais podem
ser feitas, mesmo no início: as adaptações nem sempre são bem-sucedidas.
sucesso financeiro às vezes pode se dever a um marketing substancial e a préconhecimento,
em vez de
alta qualidade, mas ao custo de possíveis
danos para a marca. E como as empresas
produtoras têm um sentido bastante realista do que vai funcionar elas escolhem
projetos com as melhores chances de
sucesso. no negócio de filmes para games é fácil identificar o padrão: somente
certos tipos de filmes se tornam games.
as palavras-chaves aqui são ação, ficçãocientífica, terror, guerra; em outras palavras, espetáculo espacial.
De modo interessante, os games não parecem permitir a transferência de muitos
gêneros que reconhecemos de livro para
cinema: romance, drama psicológico,
histórico/época, biografia. as transferências bem-sucedidas de livro para filme como Vestígios do dia ou de hQ para
filme como Ghostworld nunca darão o
salto para games, e por um bom motivo:
as afinidades narrativas e possíveis ações
compartilhadas por livros e filmes não o
são por games (cf. aarseth 1997, cap. 6).
Em outras palavras, não estamos testemunhando uma narrativa crossmedia,
mas sobretudo a elaboração de espetáculos crossmedia.
Um exemplo interessante é o último
brinquedo de parque da disneyland, Piratas do caribe (1973). É um passeio de
barco por uma série espetacular de tableaus, mostrando entre outras coisas
esqueletos sorridentes, montes de ouro e
tesouros, piratas presos, uma batalha de
canhões, o saque de uma cidade e piratas
comemorando e cantando o famoso “yo
ho, yo ho! Uma vida de pirata para mim!”
a tempo de seu aniversário de três anos, a
disney lançou um filme (com subtítulo de
“a maldição da pérola negra”) e um game
com o mesmo título, mas sem subtítulo.
comparando essas três obras, porém, se
percebe que não há quase nada em comum entre qualquer uma delas, exceto
o título e o logotipo. os personagens do
filme, estrelado por Johnny depp, Keira
Knightley e orlando Bloom, não apare-

Boa leitura!
Fernando Byington Egydio Martins
Presidente do Santander Cultural

Fernando Byington Egydio Martins
Chairman, Cultural Santander
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Starting from the principles of innovation, connectivity and creative
production, Santander promotes
the realization of FILE PRIX LUX, the
first prize awarded by FILE - Electronic Language International Festival. This action has an international
scope and stimulates the production
of trends and languages in new media, and the digital inclusion of the
most diverse audiences.
The new media amplify people’s
access and interactivity, promoting
a new form of contact among creators, institutions and users, broadening exchanges and, consequently,
the chances of transforming and
generating new perspectives, as
much in the development of works,
as in their ways of diffusion and insertion in the productive means.
We believe in interdependence and
in what it provokes in collective conscience and legitimate participation
processes. The open, democratic
model of FILE’s competition inspired us to propose a popular voting, with actions that have mobilized
the cities of Recife, São Paulo, Porto
Alegre and Rio de Janeiro, with several partners and agents, multiplying experiences and offering a new
view to the choice of awardees.
The proposal of the Paulista Interactive exhibition has also captivated us for its character of involving people, companies, institutions
and all types of actors of the most
symbolic avenue in the city of São
Paulo, which, called to participate,
have contributed, each one in their
own way, with initiatives of interaction with art and the multiple new
languages and relationships facilitated by technology.
This book’s edition provides the
registration and the multiplication
of those experiences, and contributes with interested people to deepen their knowledge on the themes
that compose FILE 2010.
Good reading!
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2º LugAR
[2nd Prize winner]

FILE Mídia Arte
FILE Media Art

FILE Games

FILE Machinima

Kurt
HentschLägeR
zee

FILE Hipersônica Performance

estados unidos

FILE Hipersonica Performance

[uniTEd states ]

FILE Games

FILE Maquinema

file MaquineMa
[file MaCHiNiMa]

FILE Hipersônica Screening
FILE Hipersonica Screening

FILE Hipersônica Participantes
FILE Hipersonica Artists

FILE Documenta
FILE Documenta

Symposium
Symposium

Workshop
Workshop

Imprensa
Press

Serviço Exposição
Credits

Logos
Logos
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de entrada, delimitam o espaço de “ZEE”
e conduzem para dentro e para fora do
ambiente.
BIO
Kurt Hentschläger, artista austríaco baseado em Chicago, cria performances
audiovisuais e instalações. A natureza
imersiva de seu trabalho reflete sobre a
metáfora do sublime e da condição humana. Entre 1992 e 2003, integrou colaborativamente a dupla Granular-Synthesis.
Seu vasto currículo de exposições inclui a
Bienal de Veneza, o Museu Staedelijk de
Amsterdã, o Museu de Artes Aplicadas de
Viena, o Museu de Arte Contemporânea
de Montreal e o Museu de Arte nacional
da China em Beijing.
© Kurt Hentschläger 2008
Encomenda conjunta de: OK-Center Linz
e Wood Street Galleries, Pittsburgh
Administração – Richard Castelli / Epidemic
Apoio: BMUKK - Ministério da Educação, Arte
e Cultura da Áustria
MEDATM - vision beyond
Assistente de produção – Shane Mecklenburger
Assistência técnica em turnê – Alexander
Boehmler, Ian Brill
Agradecimentos a
claudia hart, Ray harmon, Lotte hentschläger,
Murray horne, Martin Sturm, norbert Schweizer.
Dedicado à memória de meu amigo e cunhado
Zelko Wiener, 1953-2006

BIO
chicago-based Austrian artist Kurt hentschläger creates audiovisual performances and installations. The immersive nature of his work reflects on the metaphor of the sublime and the
human condition. Between 1992 and 2003 he worked collaboratively as part of the duo Granular-Synthesis. hentschläger
has shown his work extensively. Selected presentations include the Venice Biennial, Staedelijk Museum Amsterdam,
Museum of Applied Arts Vienna, Musée d’Art Contemporain
Montreal, national Art Museum of China Beijing.
© Kurt Hentschläger 2008
co-commissioned by: OK-Center Linz, and Wood
Street Galleries, Pittsburgh
Management – Richard Castelli / Epidemic
Supported by: BMUKK -Austrian Ministry for Education,
Art & Culture
MEDATM - vision beyond
Production Assistance – Shane Mecklenburger
Technical Assistance Touring – Alexander Boehmler, Ian Brill
Thanks toClaudia hart, Ray harmon, Lotte hentschläger,
Murray horne, Martin Sturm, norbert Schweizer.
Dedicated to the memory of my friend and brother
in law Zelko Wiener, 1953-2006
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“ZEE” propõe um estado de “tábula
rasa”, no qual a estrutura perceptiva das
pessoas é recalibrada.
O público entra em um espaço ocupado
por uma neblina extremamente densa,
de forma que os limites, paredes e o teto
permanecem sempre obscuros. A impressão visual central de “ZEE” é a de
uma arquitetura psicodélica de pura luz.
Essa paisagem luminescente abstrata
cerca o visitante de forma aparentemente holográfica, sem tela alguma aparente
nem um equipamento de projeção presente. Tal impressão efêmera resulta do
fenômeno de interferência das ondas de
luz e fica sintetizada no cérebro das pessoas, assim tornando-se mais uma “paisagem mental” do que uma percepção
óptica do ambiente ao redor. “O resultado
é um ambiente imersivo de luz bruxuleante, no qual o mundo físico ‘real’ tornase uma sopa primordial de som pulsante,
névoa e luzes coloridas... Este é o mundo
visto por um clone de robô moribundo no
interior de uma paisagem pintada por
Turner.” (trecho de um ensaio de Claudia hart sobre “ZEE”) Uma paisagemambiente sonora e mínima se conecta a
padrões de interferência e a mudanças de
cor, frequência, intensidade e humor.
“ZEE” é quase uma obra calma, em comparação com os trabalhos anteriores de
Kurt hentschläger e da Granular-Synthesis. O público pode circular livremente no
espaço do trabalho e a natureza da obra
instila um processo quase automático
de movimentação lenta. Cordas flexíveis
suspensas, entrando e saindo do portão

“ZEE” proposes a state of “tabula rasa”, where one’s perceptual framework is recalibrated.
The audience enters a space filled with extremely dense
fog, so that the confines, walls and ceiling of the space always remain fully obscured. The core visual impression of
“ZEE” is of a psychedelic architecture of pure light. It is an
abstract luminescent landscape, surrounding the visitor in
a seemingly holographic fashion, with no apparent screen
or projection apparatus present. This ephemeral impression results from light (wave) interference phenomena; it
is synthesized inside one’s brain and so becomes a “mindscape”, rather than an optical perception of a surrounding
environment. “The result is an immersive environment of
flickering light in which the ‘real’ physical world mutates
into a primordial soup of pulsing sound, mist and colored
light. ... This is the world as viewed by a dying robot clone
from within a Turner landscape painting.” (from an essay
on FEED by Claudia hart) An ambient and minimal soundscape connects to the interference patterns and the changes in color, frequency, intensity and mood.
“ZEE” is an almost quiet work, seen in relation to the earlier
work of Kurt hentschläger and Granular Synthesis. The audience can freely roam the space of the work and its nature
instills an almost automatic process of slow motion. Suspended flexible ropes, to and from the entrance gate, mark
the available space and lead into and out of “ZEE”.
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file

file prix lux
Launched in 2010 by FILE, Prix Lux is Latin
America’s foremost digital and computer art
Prize. We were asked to design its identity
and a series of pieces, including a website
and an animated video ID with original
soundtrack. The challenge was to come up
with a modern and unique identity but soft
enough in order not to interfere with the art
works themselves. Light was the element
that drove the whole creative process.
identity
website
animated video id
soundtrack
flyers
invitations
signage
t-shirt
dvd

FILE PRIX LUX Convite Premiação

Envelope / Convite
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FILE, SANTANDER, MINISTÉRIO DA CULTURA,
FIESP e SESI SP convidam você para a noite de

CENTRO CULTURAL FIESP - RUTH CARDOSO
TEATRO DO SESI SÃO PAULO
AV PAULISTA 1313 | SÃO PAULO SP

premiação do FILE PRIX LUX, primeiro prêmio

PATROCÍNIO:

internacional de arte eletrônica realizado no Brasil.

BIZU

ABOUT THE
T
PRIZE

Jaime E Oliver LR

A apresentação deste convite é obrigatória e válido

COQUETEL

file.rsvp@gmail.com

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS:

para duas pessoas. Favor confirmar presença pelo e-mail:

FILE PRIX LUX Convite Premiação

Envelope / Convite
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file pai 2010
“Paulista Avenida Interativa” (“Paulista
Avenue Interactive”) is the name given to the
FILE project which splashed digital art across
São Paulo’s most iconic address in July 2010.
The visual identity of the project incorporates
and subverts the architectural lines of the
avenue. As well as a great number of printed
and digital pieces, we developed a visual
communication project that was seen in 20
different spots, including subway stations,
spreading lime green “painting” all over
Paulista Avenue and helping to ease the
metropolis’ tumultuous gray with the playful
pleasures of interactive art.
identity
press kit
newspaper ads
website
animated video id
flyers
folder
t-shirt
signposts along paulista avenue
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WINDOSILL
Patrick Smith _ vectorpark.com
Estados Unidos | USA

1

METRÔ BRIGADEIRO
nº 447

“Windosill” (2009) é uma série de salas
imaginárias para destrancar e explorar.

REALIZAÇÃO
ACHIEVEMENT

“Windosill” (2009) is a series of imaginary
rooms to unlock and explore.
INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
PARTNER INSTITUTIONS

APOIO CULTURAL
CULTURAL SUPPORT

MAPA PAi

SiMPOSYUM

AV PAUliStA

27.07 14h Mesa Redonda [PE/AR/Cl/BR] Colóquio de Arte Digital Sul-americano: Brasil e Cone Sul
dialogam Colóquio de Arte Digital Sul-americano: Brasil e Cone Sul dialogam [Colloquy of South American
Digital Art: Brazil and the South Cone dialogue] Jorge Hernández; Raquel Rennó; Ricardo Veja; Vicky Messi;
Jorge Villacorta 15h30 Electronic Shadow: naziha Mestaoui & Yacine Aït Kaci [FR] Echo & narcissus 16h
Andrew hieronymi [US] Jogos físicos: Além dos Minigames [Physical gaming: beyond mini-games] 16h30
COFFEE BREAK 17h Espen Aarseth [US] A Estética do Bottom-up: Histórias, Games e o Metacronotópio [The Aesthetics of Bottom-up: Stories, Games
and the Metachronotope] 17h30 Mesa Redonda Brasil [BR] Economia Criativa, Fomento e Tecnologias [Creative Economy, Fomenting and Technologies]
Lala Deheinzelin; Liliana Magalhães - Santander Cultural; Luciane Gorgulho - BNDES; Maria Arlete Gonçalves - Oi Futuro 18h30 tÉRMinO [EnD] 28.07
14h SWAMP: Douglas Easterly & tiago Rorke [nZ] Tardigotchi 14h30 VR/Urban: Christian Zöllner & Patrick tobias Fischer [UK] Nós Declaramos “O
Ato sobre Bens Híbridos!” [We declare “The Act on Hybrid Estates!”] 15h tim Webster [AU] Terras Maravilhosas: Machu Pichu [Wonderlands: Machu Pichu]
15h30 Kenneth hansen [DK] Formas de arte digitais como projetos de experiência global para o desenvolvimento internacional? [Digital art forms as global
experience designs for international development?] 16h Regine Debatty [it] Nós fazemos dinheiro, não arte [we make money not art] 16h30 COFFEE BREAK
17h Jörg Piringer [At] abcdefghijklmnopqrstuvwxyz for iPhone 17h30 Anna Barros [BR] Acredite ou não nós somos nano [Believe me or not we are nano] 18h
Matthias Kassmannhuber [At] Reflection Eternal 18h30 Kurt hentschlager [At] Composição audiovisual e ambientes imersivos [Audiovisual composition and
immersive environments] 19h00 tÉRMinO [EnD] 29.07 14h Agnus Valente [BR] Hibridação Interformativa em processos artísticos interativos [Interformative
Hybridation in interactive artistic processes] 14h30 Philip Mangione [BR] Chameleon Puzzle Runners 15h Maxuino: Chris Coleman e Ali Momeni [US]
Maxuino 15h30 Clarissa Ribeiro [BR] Instants of Metamorphosis 16h Julio lucio Martin [BR] Passeio Sonoro [Sound Walk] 16h30 COFFEE BREAK 17h30
David Clark [CA] Sign after the X 18h Rosa Pera [ES] Trabalhando em contexto: Bòlit, Centro de Arte Contemporânea de Girona [Working in context: Bòlit,
Contemporary Art Centre of Girona] 18h30 tÉRMinO [EnD] 30.07 14h Vivian Caccuri [BR] A Escuta na Arte Contemporânea questionando categorias com
“See This Sound” e Cildo Meirelles [Hearing in Contemporary Art, questionning categories as “See This Sound” and Cildo Meirelles] 14h30 Artur Matuck [BR]
Um Manifesto pela Re-Informação [A Manifest for Re-Information] 15h Edson Zampronha [ES/BR] Da criação do som à invenção do sentido [From Sound
Creation to the Invention of Sense] 15h30 Eric Singer [US] LEMUR GuitarBot 16h Ernesto Klar [US/VE] “Luzes relacionais” [Relational Lights] 16h30 COFFEE
BREAK 17h Rejane Cantoni e leonardo Crescenti [BR] Como, quando e porque desenhar interfaces áudio-tátil-visuais. [How, when and why to design
audio-tactile-visual interfaces?] 17h30 Pau Waelder laso [ES] Vozes Interiores e Fluxos de Dados [Inner voices and data flows] 18h José luis de Vicente [ES]
Visualizar: Construindo uma Compreensão da Grande Cultura de Dados [Visualizar: Building an Understanding of Big Data Culture] 18h30 tÉRMinO [EnD]
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Em 2010, o FILE Festival Internacional de Linguagem Eletrônica lança o FILE
PAI (Paulista Avenida Interativa = Arte Pública Interativa), projeto de arte
pública digital que ocupará vários espaços da Avenida Paulista com obras
de arte interativas. O FILE PAI busca ressaltar a importância da arte pública
interativa no sentido de compreender e absorver os novos fenômenos sociais
proporcionados pela tecnologia e, desta maneira, constituir estratégias que
possam interligar-se com estes novos comportamentos de massa.
In 2010, FILE - Electronic Language International Festival, launches FILE PAI
(Paulista Avenue Interactive = Interactive Public Art), a project of digital public
art that will occupy several spaces at Paulista Avenue with interactive works
of art. FILE PAI intends to highlight the significance of interactive public art
in order to understand and to absorb the new social phenomena provided by
technology and, thus, to constitute strategies to interconnect with those new
mass behaviors.

PAI_Folder_AF01.indd 1-5

OBRAS

PROJEÇÃO itinerante SMSlingShOt | VR/Urban: Patrick tobias Fischer, Christian Zöllner,
WORK
thilo hoffmann & Sebastian Piatza Reino Unido | United Kingdom “SMSlingshot” é um dispositivo de intervenção
digital em que mensagens de texto podem ser digitadas em um telefone e, então, atiradas em um ponto como
quando se usa um estilingue comum. Com esse dispositivo, as pessoas obtêm uma ferramenta que permite que elas falem na mesma língua
cultural e tecnológica que as telas de publicidade desenvolvidas usam: imagens digitais, fluentes e complexas. “SMSlingshot” is a digital
intervention device where text messages can be typed in a phone then it can be ‘shot’ to a targeted point on a mediafaçade just like
using a common slingshot. With this device people obtain a tool, which allows them to speak up in the same “cultural-technological
language” as highly developed advertising screens use: digital, fluent, complex images. 1 MEtRÔ BRigADEiRO nº 447
WinDOSill | Patrick Smith _ vectorpark.com Estados Unidos USA “Windosill” (2009) é uma série de salas imaginárias
para destrancar e explorar. “Windosill” (2009) is a series of imaginary rooms to unlock and explore. thOMAS | Patrick
Smith _ vectorpark.com Estados Unidos USA “Thomas” (2001-2005) é um ovo que monta um monociclo através
de uma série de pequenas experiências. “Thomas” (2001-2005) is an egg who rides a unicycle through a series
of small experiments. 2 ÔniBUS itinerante OMniBUSOniA PAUliStA | Vanderlei lucentini Brasil
Brazil “Omnibusonia Paulista” é um ônibus sônico que se deslocará pela Avenida Paulista, contendo uma
base sonora contínua, que dialogará com as inserções arquitetônicas do percurso. Essas inserções são
casarões, prédios residenciais e comerciais, e possíveis construções ali existentes. Nesses pontos as
inserções sonoras incluirão a memória imaterial neles contidos. “Omnibusonia Paulista” is a sonic
bus that will travel across Avenida Paulista containing a continuous sound basis, which speaks to
the inserts of architectural route. These inserts are houses, residential buildings, and possible
buildings that exist. At these points the inserts noise include intangible memory therein.
3
CARRO itinerante ChASE | Karolina Sobecka Estados Unidos USA
Desenhos animados acompanham o ritmo do carro em uma perseguição
interminável. Sua velocidade corresponde à velocidade do carro. Representação

PAI_Folder_AF01.indd 6-10
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inStitUtO CERVAntES Nº 2439
27.07 A 30.07

APOIO CULTURAL
CULTURAL SUPPORT

COnCEPÇÃO E ORgAniZAÇÃO CONCEPTION AND ORGANIZATION RICARDO BARRETO E PAULA PERISSINOTTO COORDEnAÇÃO
DE PRODUÇÃO PRODUCTION COORDINATION GABRIELA PREVIDELLO PRODUÇÃO PRODUCTION MARINA EVARISTO
DOS SANTOS COORDEnAÇÃO DOS gAMES GAMES COORDINATION TARSILA YUKI COORDEnAÇÃO DO EDUCAtiVO
EDUCATIONAL COORDINATION ELIANE WEIZMANN COORDEnAÇÃO DE COntEÚDO CONTENT COORDINATION
FERNANDA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA PROJEtO DE ARQUitEtURA ARCHITECTURE PROJECT JULIANA CALOI
PROJEtO DE ARQUitEtURA DA gAlERiA DE ARtE DO SESi E ESPAÇO FiESP ARCHITECTURE PROJECT OF FIESP
SPACE AND SESI ART GALLERY STELLA TEDESCO PROJEtO gRáFiCO E SitE GRAPHIC DESIGN AND SITE BIZU_
DESIGN COM CONTEÚDO WWW.BIZU.BZ ASSESSORiA DE iMPREnSA PRESS RELATIONS ELIANE WEIZMANN
AgRADECiMEntOS THANKS MARCIA HOLLAND MARCO LORENZI PEDRO FONSECA MAURICIO ORTH MARISA
ORTH MARIANA DELGADO VANESSA FORT ASSOCIAÇÃO PAULISTA VIVA
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infantilizada dos conceitos de perigo, violência, medo, perseguição, em absurdo contraste com a dura realidade do contexto urbano de Los Angeles. Animated
Brazil Nesta obra convidamos os participantes a falar com o futuro: desenhar
cartoons keep pace with the car in a never ending chase. Their speed corresponds to the speed of the car. Infantilized representation of concepts of danger,
ou escrever manualmente suas idéias de futuro desejável e depois gravar seu
violence, fear, persecution stands in absurd contrast to the stark reality of the urban LA context. 4 MEtRÔ PARAÍSO nº 2439 PixElJUnK EDEn |
depoimento narrando o que criaram. A tecnologia utilizada (Livescribe/ Smarten)
Q-games Japão Japan Em “PixelJunk Eden”, os jogadores, como “Grimps”, tomam a forma de plantas abstratas para se mover pelo jardim, atacando
permite que se possa tocar em pontos do desenho e ouvir o que significam e permite o
os canteiros de pólen de seis lados, para juntar as pequenas partículas de pólen que podem transformar as sementes adormecidas (canto superior
upload do que foi criado, como arquivo digital, para poder ser acessível a todos e gerar um
direito) em sementes ativadas (canto superior esquerdo). As novas sementes podem ser usadas para criar novas plantas e assim ganhar mais
acervo colaborativo na Wikifuturos (www.wikifuturos.com). In this work, we invite the participants
mobilidade pelo jardim. In “PixelJunk Eden”, players, as “Grimps”, swing from abstract plant shapes to move about the garden, attacking the sixto speak with the future: to manually draw or write their ideas of a desirable future and later to record
sided pollen carriers in order to gather the small pollen particles that can turn dormant seeds (top right) into activated seeds (top left). The new
their deposition, narrating what they have created. The technology adopted (Livescribe / Smarten)
seeds can be used to create new plants and gain further mobility in the garden. 5 FnAC nº 2439 FlOWER | that game Company
allows one to touch points of the drawing and to hear what they mean, and it allows the upload of what
Estados Unidos USA “Flower” explora a tensão entre o tumulto da cidade e a serenidade da natureza. Os jogadores acumulam pétalas
was created, as a digital file, to be accessible to all and to generate a collaborative archive in Wikifuturos
de flores enquanto o mundo da tela se alterna entre o pastoral e o caótico. Como no mundo real, tudo o que você pega causa uma
(www.wikifuturos.com). ZEE | Kurt hentschläger Estados Unidos USA Ambiente imersivo audiovisual,
nevoeiro artificial e luz estroboscópica fazem parte da obra “ZEE”, que propõe um estado de “tabula rasa”, onde
alteração no meio-ambiente.“Flower” exploits the tension between urban bustle and natural serenity. Players accumulate flower
o quadro perceptivo do visitante é recalibrado. O centro da impressão visual de “ZEE” é de uma arquitetura psicodélica
petals as the onscreen world swings between the pastoral and the chaotic. Like in the real world, everything you pick up causes
de luz pura. Todas essas informações são sintetizadas no cérebro das pessoas e tornam-se mais “paisagens mentais”
the environment to change. FlOW | that game Company Estados Unidos USA “flOw” é um jogo sobre como pilotar
um organismo aquático através de uma biosfera surreal onde os jogadores consomem outros organismos, evoluem e
do que uma mera percepção óptica do ambiente à sua volta. Immersive audiovisual environment, artificial fog, stroboscopes
levam seus organismos para o abismo. Sendo parte da tese de pesquisa de Jenova Chen, “flOw’ herdou o design
pulse lights and surround sound are part of the artwork “ZEE” that proposes a state of “tabula rasa”, where one’s perceptual
de DDA ativo (ajuste dinâmico de dificuldade), onde os jogadores com diferentes níveis de habilidade customizam
framework is recalibrated. The core visual impression of “ZEE” is a psychedelic architecture of pure light. All this information is
suas experiências dentro da zona e desfrutam do jogo em seu próprio ritmo. “flOw” is a game about piloting
synthesized inside one’s brain and so becomes a “mind-scape” rather than being an optical perception of a surrounding environment.
7 MEtRÔ tRiAnOn-MASP nº 1485 lEVERS | Patrick Smith _ vectorpark.com Estados Unidos USA “Levers” (2001) é um
an aquatic organism through a surreal biosphere where players consume other organisms, evolve, and
jogo de equilíbrio com base na física. “Levers” (2001) is a physics-based balancing game. WinDOSill | Patrick Smith _ vectorpark.
advance their organisms to the abyss. As part of Jenova Chen’s thesis research, “flow” inherits an
com Estados Unidos USA “Windosill” (2009) é uma série de salas imaginárias para destrancar e explorar. “Windosill” (2009) is a series of
embedded design of active DDA (dynamic difficulty adjustment), players with differing skill levels can
imaginary rooms to unlock and explore. PARK | Patrick Smith _ vectorpark.com Estados Unidos USA “Park” (2000) é um mundo de sonhos
intuitively customize their experiences in the zone and enjoy the game at their own pace. 6 SESi
nº 1313 FAlE COM O FUtURO: CRiE FUtUROS DESEJáVEiS | lala Deheinzelin Brasil
para investigar com o mouse. “Park” (2000) is a dream-world to investigate with your mouse. 8 COnJUntO nACiOnAl nº 2073 PiSO | Rejane

Cantoni & leonardo Crescenti Brasil Brazil “PISO” é uma interface interativa
vectorpark.com Estados Unidos USA “Levers” (2001) é um jogo de equilíbrio com base na física. “Levers” (2001) is a physics-based balancing game.
10 inStitUtO CERVAntES nº 2439 SniFF | Karolina Sobecka Estados Unidos USA “Sniff” é uma projeção interativa em uma vitrine de loja que dá
desenhada para transferir dados de força e de movimento na relação humanopara uma calçada pública, simulando um envolvimento na vida real. Um cão animado segue o espectador, reage a seus gestos e forma um relacionamento
humano e na relação humano-espaço tempo. O modo de agenciar a interface é muito
com ele baseado na história de sua interação. A personalidade do cão é moldada pela relação que ele teve no passado e se expressa na modulação
simples: você pisa em uma das duas extremidades da máquina e essa ação produz o
de comportamento sempre que um novo espectador se aproxima dele. “Sniff” is an interactive projection in a storefront window facing a public
deslocamento de uma onda na direção equivalente à ação. Para os outros usuários (não
walkway, simulating a real-life engagement. An animated dog follows the viewer, responds to his gestures and forms a relationship with him based
interatores), vale destacar que a onda em movimento levanta a chapa de aço e o conjunto
on the history of their interaction. The dog’s personality is shaped by the relationships he’s had in the past and is expressed in the modulation
levanta quem ou o que estiver em cima dela. “FLOOR” is an interactive interface designed to
of behavior whenever the new viewer approaches him. SiggRAPh + JAPAn MEDiA ARtS FEStiVAl FILE Animação apresenta os
transfer data of strength and movement in the human-human relation and the human-space time
festivais internacionais Japan Media Arts Festival e o Siggraph como parceiros do FILE em 2010, mostrando parte da programação de
relation. The mode of agencying the interface is very simple: you step on one of the two ends of the
ambos festivais no Instituto Cervantes. FILE Animation presents the international festivals Japan Media Arts Festival and Siggraph as
machine and this action produces a wave that is displaced in the direction equivalent to the action. For the
partners of FILE in 2010, showing part of the programme of both festivals at Instituto Cervantes. 11 MASP nº 1578 inFinitO
other users (not interactors), it is worth noting that the wave in movement lifts the steel plate and the assemblage
AO CUBO | Rejane Cantoni & leonardo Crescenti Brasil Brazil Imagine um cubo espelhado de 3 x 3 x 3 metros suspenso
lifts who or what is on it. SiMUlADOR DE OnDAS E SiMUlADOR DE tURBilhÃO | Steger Produção de
Efeitos Especiais ltda. Brasil Brazil A movimentação da água por meio de sistemas engenhosos possibilitou a
a 25 centímetros do chão apoiado numa cruzeta no centro de sua base e em quatro molas, uma em cada canto. Espelhado
criação dos Simuladores de Ondas e de Turbilhão que interagem com o espectador por meio de um controle remoto.
por fora reflete o espaço à sua volta. Espelhado por dentro, ao fechar a porta, provoca reflexões infinitas em todas as
Além do efeito visual e da interatividade, os simuladores servem como exemplo explicativo do funcionamento de sistemas
direções. Desenhe o espaço infinito utilizando a massa do seu corpo, e através do seu deslocamento no interior do
dinâmicos e complexos. De maneira lúdica, eles demonstram o funcionamento do denominado “Caos Determinístico”, pois
cubo. A sensação de um espaço fechado explodir ao infinito faz pensar a dimensionalidade. A compreensão
será possível observar a alteração dos fenômenos causada tanto pela alteração da variável velocidade, como também da variável
do infinito é possível. “Infinito ao Cubo” é apenas matematicamente impossível. Imagine a 3 x 3 x 3 mirrored
tempo. The movement of water through ingenious systems has allowed the creation of the Waves and Whirlwind Simulators, which
cube suspended 25 centimeters from the floor supported on a crosspiece in the center of a base having
interact with spectators by means of a remote control. Besides the visual effects and interactivity, the simulators serve as an explanatory
four springs, one on each corner. When looking from the outside, the mirror reflects the surrounding
example of dynamic and complex systems’ operation. In a playful way, the simulators demonstrate the operation of the so-called “deterministic
area. When looking from the inside, upon closing the door, infinite reflections appear in all directions.
chaos”, because it will be possible to observe the alteration of phenomena caused both by the change of the speed variable, as of the time
Depict infinite space using your body mass, and through your movement inside the cube. The
variable. 9 MEtRÔ COnSOlAÇÃO nº 2163 FEED thE hEAD | Patrick Smith _ vectorpark.com Estados Unidos USA “Feed the Head”
sensation of a closed space exploding to the infinite invokes thoughts of dimensionality.
(2007) é um jogo surreal com regras que mudam. “Feed the Head” (2007) is a surreal game with changing rules. lEVERS | Patrick Smith _
Understanding the infinite is possible. “Infinite Cubed” is merely mathematically impossible.

7/23/10 4:32 PM

file

hipersonica gathering 2011
This event was held in Rio in April 2011 with
the aim of bringing people together to listen
to experimental electronic music and discuss
it in a relaxed atmosphere. The identity for
the event was envisioned as a kind of graphic
music score, incorporating movement but
without losing the “digital” rigidity of music
produced through a computer.
identity
website
flyer
folder
invitation
signage
t-shirt

HIPERSÔNICA ENCONTRO

FILE HIPERSÔNICA
ENCONTRO RIO 2011

FILE HYPERSONICA MEETING

<<FILE HYPERSONICA
MEETING RIO 2011>>

FILE FESTIVAL INTERNACIONAL DE LINGUAGEM ELETRÔNICA
ELECTRONIC LANGUAGE INTERNATIONAL FESTIVAL

english

PATROCÍNIO

ABRIL APRIL

OI FUTURO EM IPANEMA

REALIZAÇÃO

01
02
03

O Hipersônica Encontro
acontece como um espaço
para além da apresentação
de espetáculos; um
evento experimental em
que qualquer um poderá
entregar propostas
de trabalho em dvd ou
cd para a equipe do
Hipersônica Rio 2011,
expor a sua opinião e

ter contato direto com
os convidados e com
a produção do festival.
Na programação, artistas
que constroem seus
próprios instrumentos
com diversos materiais
e técnicas que propõem
formas contemporâneas de
se produzir sonoridades
eletrônicas.

<<< Hypersonica Meeting
happens as a space
beyond the presentation
of performances
or shows; it is an
experimental event in
which anyone may deliver
work proposals in DVD
or CD to the team of
Hypersonica Rio 2011,
expose their views and

RUA VISCONDE DE PIRAJÁ 54 / 3º ANDAR
IPANEMA – RJ [21] 3201-3010

ABRIL APRIL

LINE UP

INFO:fileinfo@file.org.br
file.org.br | hipersonica.org|
oifuturo.org.br
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02

03

19H
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20h
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APOTEOSE

19H
CONCENTRAÇÃO
20H
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APOTEOSE

19H
CONCENTRAÇÃO
20H
PULSELOOPER(BRA)
MINUSBABY(EUA)
APOTEOSE

EUPHORIE[FRA]

09
PANETONE[BRA]

ABRIL | SEXTA-FEIRA
APRIL | FRIDAY
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EUPHORIE
[FRA]

LOCAL/VENUE: OI FUTURO EM IPANEMA

ÍNDICE INDEX

1

2011 hipersônica encontro

edições

have a direct contact
with the festival’s
guests and production.
In the programme,
artists who build their
own instruments with
different materials
and techniques,
proposing contemporary
forms of producing
sonorities.>>>

Tudo começa com
Exyzt, onde Franz,
cofundador do coletivo
multidisciplinar e
designer das cenografias
de Etienne de Crecy
e Vitalic, conheceu
Fernand, membro do
“Father Divine” com Mike
Ladd (do legendário selo
RoiR de Nova York). Assim
nasceu Euphorie. Criada
por 1024 Architecture
com o apoio de Arcadi
(fundador do Nemo
festival em Paris), a
performance audiovisual
reconsidera o mito
do “guitar hero”
ao substituir

o antigo dispositivo
por “guitarras de neon”.
Ao mesmo tempo íntimo e
surpreendente, Euphorie
lida com as experiências
do espectador no teatro
contemporâneo assim como
em música eletrônica,
oferecendo ao público
uma abordagem
totalmente nova.
<<< It all begins
with Exyzt where
Franz, co-founder of
the multidisciplinary
collective and designer
of Etienne de Crecy and
Vitalic scenographies,
met Fernand, member of
“Father Divine” with

organização
patrocínio

Mike Ladd (signed on
the legendary NYC based
label RoiR). Euphorie
was born. Created by
1024 Architecture with
the support of Arcadi
(founder of Nemo festival
in Paris), the audiovisual
performance reconsiders
the guitar hero myth by
replacing the old device
with “neon guitars”. Both
intimate and surprising,
Euphorie plays on the
spectator experiences
in contemporary theater
as well as in electronic
music, offering the
audience a brand new
approach.>>>

01 | 02 | 03
abril
oi Futuro ipanema

rua Visconde de
pirajá, 54 / 3º andar
ipanema | rio de
Janeiro | rJ
[21] 3201 3010
a partir das 19h
entrada franca

File
File prix lux
File pai
File games

line up

um evento experimental :::
O hipersônica encontro acontece como
um espaço para além da apresentação
de espetáculos; um evento experimental
em que qualquer um poderá entregar
propostas de trabalho em dvd ou cd para
a equipe do hipersônica rio 2011, expor
a sua opinião e ter contato direto com os
convidados e com a produção do festival.
na programação, artistas que constroem
seus próprios instrumentos com diversos
materiais e técnicas que propõem
formas contemporâneas de se produzir
sonoridades eletrônicas.

dia 01 | sexta
19h ::: concentração
20h ::: euphorie (Fra)

+

como participar :::
para participar do encontro e ver
as apresentações, é necessária a
apresentação do convite, que é individual
e válido para as 3 noites do evento.
sujeito à lotação por ordem de chegada.
O espaço comporta 200 pessoas,
mas apenas 80 sentadas no teatro.
para garantir o seu lugar, a equipe do
hipersônica distribuirá todos os dias
senhas individuais para as primeiras
80 pessoas que chegarem no espaço.
sugerimos que as senhas sejam retiradas
1 hora antes da concentração.

imprensa
baixar release

::: apoteose

dia 02 | sábado
19h ::: concentração

contato

7

20h ::: panetone (bra) +

fileinfo@file.org.br

02

ESTUDO PARA VIDEO
BENDING #1 < STUDY FOR
VIDEO BENDING #1 >

LINE UP
20h PANETONE(BRA)
TRISTAN SHONE(EUA)

PANETONE
[BRA]

ABRIL | SÁBADO
APRIL | SATURDAY

É o resultado de uma
extensa pesquisa onde
fenômenos físicos como
a persistência visual
e o relaxamento auditivo
são explorados.
A performance consiste
no tratamento do sinal
de vídeo analógico
através de amplificadores
e misturadores de sinal
modificados, câmeras
com seu CCD (chargecoupled device) exposto,
micro câmeras, vídeo
enhancers, transmissores
de vídeo de curta

distância e videogames
alterados. Esse sinal
controla simultaneamente
aparatos sonoros
construídos
especialmente para a
apresentação, criando
certa sincronia em
alguns momentos.
<<< The performance is
the result of an extended
research where physical
phenomena as visual
persistence and auditive
relaxing are explored.
The performance consists
in the treatment of the
analogic video signal
through amplifiers and
modified signal mixers,

BIO Cristiano Rosa
iniciou-se na arte
experimental em 1989.
A partir de 2005 começou
sua pesquisa em Circuit
Bending, Hacking
Hardware e novas formas
de produção de áudio e
vídeo em dispositivos
construídos. Criou em 2007
o grupo Circuit Bending
Brasil, para incentivar o
intercâmbio de informações
e projetos relacionados e
em 2010 iniciou o projeto
Sudamerica Experimental
com artistas chilenos
e argentinos. Desde
2007 vem se apresentando
em festivais ao redor
do mundo e ministrando
oficinas, que tingiram
mais de 1.200 participantes,
em 15 estados brasileiros
e nove países.

cameras with their CCD
(charge- coupled device)
exposed, micro cameras,
video enhancers,
short-distance video
transmitters and
modified videogames.
That signal
simultaneously controls
sound apparatuses
specially built for the
presentation, creating
a certain synchronicity
in certain moments.

TRISTAN SHONE
[USA]

google maps

<<< Cristiano Rosa
started in experimental
art in 1989. From 2005
he started a research in
Circuit Bending, Hacking
Hardware and new forms of
audio and video production
in built devices. He
created in 2007 the group
Circuit Bending Brasil,
to stimulate the exchange
of information and related
projects. In 2010 he
started, with Chilean
and Argentinian artists,
the project Sudamerica
Experimental. Since 2007
he has been performing in
festivals around the world
and teaching workshops
which have attained over
1,200 participants in 15
Brazilian states and nine
countries.>>>
9

Tristan Shone é um
engenheiro mecânico,
escultor (MFA, UCSD,
2007), artista
sonoro (Author &
Punisher) e criador
dos controladores de
som industriais Drone
e Dub Machines. Além
de fabricar máquinas
e compor som para
performance, ele
trabalha no Centro
Nacional de Microscopia
e Pesquisa de Imagem
na UCSD como engenheiro
mecânico.
Author & Punisher é uma
banda de um homem só
de doom e drone metal,

que usa basicamente
máquinas/controladores
e alto-falantes
fabricados especialmente.
Os dispositivos se
concentram no erotismo
da interação com a
máquina, mas também
na sensibilidade musical
da música com influência
de doom, dub e heavy
drone. Ele se apresentou
e exibiu essas máquinas
em festivais e exposições
nos Estados Unidos e
no exterior (como FILE
- São Paulo, e Alta Voz
- Veneza, Itália).
<<< Tristan Shone is
a mechanical engineer,

sculptor (MFA, UCSD,
2007), sound artist
(Author & Punisher)
and creator of the
Drone and Dub Machines
industrial sound
controllers. Alongside
fabricating machines
and composing sound for
performance, he works at
the National Center for
Microscopy and Imaging
Research at UCSD as a
mechanical engineer.
Author & Punisher is
an industrial doom and
drone metal, one-man
band that uses primarily
custom fabricated
machines/controllers and

speakers. These
machines draw heavily
on aspects of industrial
automation, robotics
and mechanical devices
that he encounters
through engineering
work and sound machine
fabrication. The devices
focus on the eroticism
of the interaction with
machine, but also with
the musical sensibility
of doom, dub and heavy
drone influenced music.
He has performed and
shown these machines
in festivals and
exhibitions in the
United States and abroad

(such as FILE-Sao
Paulo, BR, and ALTA
VOZ - Venice, IT).>>>
BIO Formou-se em engenharia
mecânica pelo Rensselaer
Polytechnic Institute em
2000 e trabalhou durante
vários anos como engenheiro
na Corning, PerkinElmer
e MChips na indústria de
semicondutores, enquanto
também tocava em bandas
de doom metal na região de
Boston. Depois obteve seu
mestrado em artes visuais na
Universidade da Califórnia
em San Diego em 2007, com
um projeto de tese sobre
Máquinas Drone.
<<< He received his BS
in mechanical engineering
from Rensselaer Polytechnic
Institute in 2000 and went

convite
dOWnlOad

on to work for several years
as an engineer at Corning,
PerkinElmer and MChips in the
semiconductor industry, while
also playing in doom metal
bands in and around Boston,
MA. He then went on to get
his MFA in visual arts from
the University of California,
San Diego, in 2007 with the
Drone Machines as his thesis
project.>>>

LINE UP
20h PULSELOOPER(BRA)
MINUSBABY(EUA)

CHIPTOGRAPHY/MARJORIE BECKER

music from videogame
consoles such as Game
Boy and 8-bit Nintendo,
and computers as
Commodore Amiga and
old PCs running MS-DOS.
Only original hardware
(without emulation),
and what we hear is the
sound produced in the
chips directly to the
P.A’s. The result of that
retro paraphernalia is
a combo of raw, brainily
and dancingly blips and
blops.>>>

André ZP, audiovisual
producer who has always
preferred the aesthetics
and the practicality of
lo-fi, homely recordings.
With Pulselooper, André
goes beyond low fidelity
to present tracks in low
resolution, transiting
through breakbeat,
techno, ambient music
and other versants of
electronic music,
all in 8 and 16 bits.
Updating obsolete
technologies to the
21st century, Pulselooper
maintains an infinite
work-in-progress,
creating and playing

::: tristan shone (eua) +

Wdullor soloriaecum idis dolectio. nem. Ommodi conse aliquo veliquistis aut
fugianim nofrebis ent parcias pconse aliqugianim. Ommodi conse aliquo veliquistis
aut fugianim nofrebis ent parcias pconse aliqugianim nobis m nobis

::: apoteose

11

19h ::: concentração

MINUSBABY
[USA]

ABRIL | DOMINGO
APRIL | SUNDAY

PULSELOOPER
[BRA]

03

infinito, criando
e tocando música
a partir de consoles
de videogame como o
Game Boy e o Nintendo
8-bit, e computadores
como o Commodore Amiga
e velhos PCs rodando
MS-DOS. Apenas hardwares
originais (sem emulação),
e o que se ouve é o som
produzido nos chips
diretamente para
os P.A’s. O resultado
dessa parafernália
retrô é um combo de
blips e blops crus,
cerebrais e dançantes.
<<< Pulselooper is the
chipmusic project of

Antigo membro dos
8bitpeoples, Minusbaby,
nascido Richard Alexander
Caraballo em Nova York,
serve uma ambrosia
nebulosa, dissonâncias
enrubescedoras e
surpresas. Embora seja
impossível prever o
que acontecerá em cada
apresentação, pode-se
esperar uma constante:
um ritmo obrigatoriamente
equatorial, com um
fundo de baixo para
fazer tudo o que não
estiver amarrado pular
e saltar, explodindo o
próprio significado da
orquestração em 8 bits.

<<< Long-time
8bitpeoples member,
Minusbaby, born Richard
Alexander Caraballo in
New York City, serves
nebulous ambrosia,
blushing dissonance and
surprises. While it may
be impossible to predict
what will happen at each
performance, one constant
can be expected:
a forceful equatorial
beat with a bassy
bottom end to make
anything bump and bounce
that hasn’t been tied
down, exploding the
very meaning of 8-bit
orchestration.>>>

13

20h ::: pulselooper (bra) +

FILE HIPERSONICA MEETING RIO 2011
EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO <<ORGANIZATION TEAM>>
CONCEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO<<CONCEPTION AND ORGANIZATION>> RICARDO BARRETO E PAULA PERISSINOTTO
PROJETO DE ARQUITETURA<<ARCHITECTURE PROJECT>> STELLA TEDESCO | COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO
<<PRODUCTION COORDINATION>> TATI FARIAS | COORDENAÇÃO DE CONTEÚDO<<CONTENT COORDINATION>>
FERNANDA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO DE CONTEÚDO<<CONTENT COORDINATION
ASSISTANT>> SAMARA TAKASHIRO | TRADUÇÃO<<TRANSLATION>> LUIZ ROBERTO MENDES GONÇALVES |
IDENTIDADE VISUAL, PROJETO GRÁFICO E SITE <<VISUAL IDENTITY, GRAPHIC DESIGN AND WEBSITE>>
ANA STARLING + BIZU WWW.BIZU.BZ(DIREÇÃO DE CRIAÇÃO/CREATIVE DIRECTION:ANA STARLING E ROBERTO

::: minusbaby (bra) +

PROGRAMMING:LUCAS BERTONI|ATENDIMENTO/ACCOUNT MANAGER:ELOISA FUCHS) | ASSESSORIA DE IMPRENSA<<PRESS

15

19h / concentração
20h / pulselooper (andré zp) / minusbaby / apoteose

pantone black 6 c

realização

hipersônica encontro
::: apoteose

file festival internacional de linguagem eletrônica
flyer conviTe (individual)

aBril

19h / concentração
20h / panetone / tristan shone / apoteose

file hipersônica
hYpersonica
meeting

line up

19h / concentração
20h / panetone / tristan shone / apoteose

19h / concentração
20h / euphorie / apoteose

File hipersonica meeting rio 2011
eQuipe de OrganizaçãO/OrganizatiOn team
concepção e organização/conception and organization: ricardo
Barreto e paula perissinotto | projeto de arquitetura/architecture
project: stella tedesco | coordenação de produção/production
coordination: tati Farias | coordenação de conteúdo/content
coordination: Fernanda albuquerque de almeida | assistente de
coordenação de conteúdo/content coordination assistant: samara
takashiro | tradução/translation: luiz roberto mendes gonçalves
| Identidade Visual, Projeto Gráfico e Site/Visual Identity, Graphic
design and Website: ana starling + Bizu www.bizu.bz(direção de
criação/creative direction:ana starling e roberto guimarães direção de
design e identidade visual/design direction and visual identity:ana starling
- designer:elisa carareto - programação site/Website programming:lucas
Bertoni. atendimento/account manager:eloisa Fuchs) | assessoria de
imprensa/press relations: eliane Weizmann | agradecimentos/thanks:
plano B

RELATIONS>> ELIANE WEIZMANN | AGRADECIMENTOS<<THANKS>> PLANO B

Três noiTes
de enconTro

19h / concentração
20h / euphorie / apoteose

01
02
03

ABRIL

line up

ABRIL

01
02
03

line up

file hipersônica
hYpersonica
meeting

organização

patrocínio

GUIMARÃES|DESIGN E IDENTIDADE VISUAL/DESIGN AND VISUAL IDENTITY:ANA STARLING|PROGRAMAÇÃO SITE/WEBSITE

pantone process yellow c

file hipersônica
hYpersonica
meeting

Quando vamos a um show de
música eletrônica, seja de quem
for, vamos com o intuito de ver
uma boa apresentação. e se isto
acontece, voltamos para casa
contentes e depois comentamos
com nossos amigos que o show
foi muito bom e que eles também
deveriam vê-lo.
como seria inverter esta lógica,
que está tão arraigada em nossas
mentes que nem percebemos ou
temos consciência de que isso é
muito frustrante e muito pobre?
aquilo que parece ser um grande
encontro entre as pessoas e entre
aqueles que se apresentam na
verdade é tão impessoal quanto
pessoas andando pelas ruas de
uma grande cidade. isto gera
um sentimento de frustração e
de incompletude, pois aqueles
que gostaríamos de conhecer
pessoalmente desaparecem por
trás dos bastidores, e todas as
pessoas, às vezes ::: leia mais

onde acontece o evento

dia 03 | domingo

Pulselooper é o projeto
de chipmusic de André ZP,
produtor audiovisual que
sempre teve predileção
pela estética e
praticidade das gravações
lo-fi caseiras. André vai
além da baixa fidelidade
para apresentar faixas
de baixa resolução,
transitando pelo
breakbeat, techno,
ambient music e outras
vertentes da música
eletrônica. Tudo em
8-bit e 16-bit.
Atualizando tecnologias
obsoletas para o séc.
XXI, Pulselooper mantém
um work-in-progress

o que é “hipersônica
encontro”?

01

02

03

19h
concentração
20h
euphorie(Fra)
apoteose

19h
concentração
20h
panetone(bra)
tristan shone(eua)
apoteose

19h
concentração
20h
pulselooper(bra)
minusbaby(eua)
apoteose

19h / concentração
20h / pulselooper (andré zp) / minusbaby / apoteose

File_Hipersonica_Flyer_AF.indd 1

oi futuro convida para o file hipersônica encontro
rio 2011 – festival internacional de linguagem
eletrônica. três noites de encontro: 01, 02, 03
de abril no oi futuro – ipanema.
O hipersônica encontro acontece como um espaço para além
da apresentação de espetáculos; um evento experimental
em que qualquer um poderá entregar propostas de trabalho
em DVD ou CD para a equipe do Hipersônica Rio 2011, expor
a sua opinião e ter contato direto com os convidados
e com a produção do festival.

3/21/11 8:00 PM

informações: fileinfo@file.org.br
file.org.br / hipersonica.org / oifuturo.org.br
Para participar do encontro e ver as apresentações,
é necessária a apresentação deste. O convite é individual
e válido para as 3 noites do evento. sujeito à lotação
por ordem de chegada. Todas as atividades são gratuitas.
Convites online: www.hipersonica.org e www.file.org.br
patrocínio

realização

local: oi futuro em ipanema
Rua VisCOnDe De PiRajá 54 / 3º anDaR
iPanema – Rj / [21] 3201-3010

File_Hipersonica_Flyer_AF.indd 2

3/21/11 8:00 PM

file

file poa 2011
The beautiful art-deco Santander Cultural
building in Porto Alegre hosted this event
in January 2011. The springboard for the
event’s visual identity was the musical
concept of ‘counterpoint’. A large number
of pieces were developed including the first
digital book produced by File.
identity
flyer
folder
invitations
digital catalogue
visual communication of the exhibition
t-shirt

Patro C ínio

File_FilePoa_Folder_Frente_L09.indd 1

rea l i z a ç ã o
i n s ti tu i ç õ es Pa r Cei r a s

FILE POA 2011 \\ CONCEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO CONCEPTION AND ORGANIZATION Ricardo Barreto e Paula Perissinotto \\ PROJETO DE ARQUITETURA ARCHITECTURE PROJECT Stella Tedesco \\ COORDENAÇÃO DO FILE SYMPOSIUM FILE SYMPOSIUM COORDINATION Fabiana Krepel \\ COORDENAÇÃO DO EDUCATIVO EDUCATIONAL COORDINATION Eliane Weizmann \\ COORDENAÇÃO DO FILE GAMES FILE GAMES COORDINATION Tarsila Yuki \\ COORDENAÇÃO DO FILE MAQUINEMA FILE MACHINIMA COORDINATION
Fernanda Albuquerque de Almeida \\ COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO PRODUCTION COORDINATION Renata Perissinotto Passos \\ PRODUÇÃO E MONTAGEM PRODUCTION AND
ASSEMBLAGE Daniel Nogueira de Lima Samuel Rodrigues \\ COORDENAÇÃO DE CONTEÚDO CONTENT COORDINATION Fernanda Albuquerque de Almeida \\ ASSISTENTE DE
COORDENAÇÃO DE CONTEÚDO CONTENT COORDINATION ASSISTANT Samara Takashiro \\ TRADUÇÃO TRANSLATION Luiz Roberto Mendes Gonçalves, Thaïs Costa, Cláudia
Rezende, Lilian Splets, Patricia Manzato, Stella Paixão dos Santos, Suzana Barreto, Rachel Strachicini \\ IDENTIDADE VISUAL E PROJETO GRÁFICO VISUAL IDENTITY AND GRAPHIC DESIGN BIZU_Design com Conteúdo - www.bizu.bz DIREÇÃO DE CRIAÇÃO CREATIVE DIRECTION Ana Starling e Roberto Guimarães DIREÇÃO DE DESIGN E IDENTIDADE
VISUAL DESIGN DIRECTION AND VISUAL IDENTITY Ana Starling DESIGNERS Teo Menna, Juliana Vomero ATENDIMENTO ACCOUNT MANAGER Eloisa Fuchs \\ ASSESSORIA DE
IMPRENSA PRESS RELATIONS Eliane Weizmann \\ INTERFACE DE MÍDIA MEDIA INTERFACE Interativos Comunicação Interativa

M a n ten ed o r d o sa n ta n d er C u ltu r a l

aPoio Cult ural

1/21/11 6:33 PM

“Story Teller” cria uma
narrativa
apropriando-se
de vídeos em tempo real
que são editados de acordo com as frases digitadas
pelos interatores. O pro-

File_FilePoa_Folder_Verso_L07.indd 1

Os vídeos desta série foram inspirados pela primeira fase da música shift
de Steve Reich. As formas,

estados uNidos | uNited states

BRasil | BRazil

“Push” é um experimento: o que aconteceria se a artista desse a ela mesma uma
semana para filmar, $50 e fizesse a primeira
coisa que viesse a cabeça dela, não importando quão ridícula fosse a idéia, tentando
seguir o fluxo, ser produtiva ao invés de
procrastinadora e não pensar em nada? O
resultado representa, sem precisão, como
os humanos estão presos aos mecanismos
de tempo. “Push” is an experiment - what
would happen if the artist gave herself 1
week to film, $50 and made the very first
thing that popped into her head, no matter
how ridiculous the idea, trying to go with the
flow, being productive rather than procrastinating, and not over thinking anything? The
result loosely represents how humans are
tied to the mechanics of time.

dennis suMMers
Phase shift videos

For that reason, it is an initiative aligned with Santander,
that pursues innovation and
interactivity in all of its initiatives. And nothing more innovating, contemporary and
interactive than digital culture,
new media and the new artistic languages that you will find
in these Galleries and at the
Great Hall.
O que pensar diante de um
gênero de jogos cuja maior
característica é justamente
roubar de seus participantes
o apogeu da conquista final?

BRasil | BRazil

FaBianO Onça & COlMeia
taNtalus Quest

Considerando a narrativa
como algo que se desenvolve
no tempo e no espaço, esta
instalação se constitui como
um experimento narrativo
em que se busca a relativização espaço-temporal. Para
isso, são projetadas em uma
maquete imagens de quatro
situações narrativas. A interação com as histórias é
realizada através de quatro
cordas, uma para cada situação narrativa. A ideia é que
o interator, ao manipular as
cordas, tente tornar inteligíveis os elementos narrativos
disponíveis, ao mesmo tempo
em que o sistema foi construído e programado para
conduzi-los ao caos. Considering the narrative as something that develops in time
and space, this installation
constitutes a narrative expe-

traCe sanderson aka lainy VooM
PUsh reIno UnIdo | UnIted KIngdom

eliane WeizMann,
FernandO MarinHO &
leOCádiO netO
stoRy telleR

We may say that it is a program that seeks an extensive
participation of the public, promoting the development of the
different industries involved,
and incrementing the local
culture scene.
BRasil | BRazil

to stimulate the aesthetic
expressions produced for the
universe of electronic and
digital culture.
“Breathing” trata-se de uma
criatura híbrida com base na
comunicação entre um organismo natural (planta) e um
sistema artificial. Na base
deste sistema encontra-se
uma planta Jibóia (Epipremnum pinnatum) cujos sinais
eletrofisiológicos são monitorados por um dispositivo
analógico-digital de maneira
a controlar uma interface robótica composta de estrutura
mecânica, fibra ótica e leds
(light-emitting diodes). “Breathing” is a work of art based
on a hybrid creature made
of a living organism (a plant)
and an artificial system. In
the core of that system a
plant Jibóia (Epipremnum
pinnatum) has its electrophysiological signal monitored
by an analogical-digital circuit in order to control a robotic interface. This interface
is made of a servo mechanism, fibre optics and light-emitting diodes.

“Marvim gainsbug” é um software que atua baseado no
Twitter, programado com o
objetivo de compor e executar
canções, com letra e música, em tempo-real. O tweets
se transformam em versos
que serão interpretados pela
voz de Marvim. A melodia, a
harmonia e o ritmo são diretamente influenciados pelas
palavras que compõem os
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jeraMan & FiliPe CaleGariO
maRvim gaiNsBug

“Vitalino” é uma instalação
na qual o visitante é convidado a fazer uma escultura
digital composta por voxels
(pixels em três dimensões)
usando os movimentos dos
dedos capturados por duas
webcams posicionadas perpendicularmente sobre uma
estrutura com iluminação
controlada. “Vitalino” is an
installation where the visitor is invited to make digital sculptures using finger
movements captured by two
webcams positioned perpendicularly on a structure with
controlled lighting.

“Corpo Digitalizado” é uma
pesquisa em que a artista
trabalha aspectos da arte que
dizem respeito à participação
do público e, consequentemente, às questões sociais
e relativas à compreensão
contemporânea do corpo
humano. Ela propõe que as
pessoas da nossa sociedade, deste nosso mundo veloz,
parem por segundos e doem
uma pequena parte do seu
tempo – idéia principal do
trabalho – e seu corpo, através da digitalização, deixando
uma parte de si, um dado, e
que estes, ligados uns aos
outros, transformem-se em
um só corpo digitalizado.
“Corpo Digitalizado” is a research in which the artist
works aspects of art which
refer to the public’s participa-
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juliana Cerqueira
CoRPo digitalizado

“versos”. Para tanto, basta
que o visitante diga em um
microfone qual a temática da
sua canção. “Marvim gainsbug” is software that operates based on Twitter, scheduled in order to compose
and perform songs with lyrics
and music, in real time. The
tweets are transformed into
verses that are interpreted by
the voice of Marvim. The melody, harmony and rhythm are
directly influenced by the words that compose the “verses”.
To do so, simply tell the visitor
into a microphone which the
theme of your song.

tion and, consequently, to the
social questions related to
the contemporary understanding of the human body. She
proposes that people of our
society, of our fast world, stop
for a few seconds and donate a part of their time -- the
work’s main idea -- and their
bodies, through digitalization,
leaving a part of themselves,
a data, and that these, linked
to each other, transform into
one only digitalized body.

“Complexidade Organizada”
possui uma mesa sensível
a multitoques e um software de interação de múltiplas
unidades. Em uma escala
de milhares de unidades, o
resultado que emerge são
composições gráficas coesas,
é como assistir ao desenvolvimento de um organismo vivo,
ou às transformações de uma
cidade no decorrer do tempo
através de uma perspectiva
aérea. “Complexidade Organizada” is a work that has
a multitouch-sensible table
and a multiple unit interaction
software. In a scale of thousands of units, the result that
emerges are coherent graphic compositions, like watching the development of a
live organism or the transformations of a city along time,
from an aerial perspective.
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ARgENTINA | ARgENTINA

Esta obra faz parte de uma
série de projetos que se
pautam na possibilidade de
intervir em sistemas complexos a partir da integração do
espectador como elemento
perturbador do comportamento desses sistemas.
“game of life: Sistema intervenido” incorpora o espectador, que pode intervir nesse
algoritmo de vida artificial,
modificando o estado da obra
e o comportamento do sistema. This work is part of a
series of projects guided by
the possibility to intervene in
complex systems from the integration of the spectator as
a disturbing element of those
systems’ behaviour. “game of
life: Intervened System” incorporates the spectator, who
can intervene in this artificial
life algorithm, modifying the
work state and the system
behavior.

luis FeliPe Carli
ComPlexidade oRgaNizada

leO nuñez
game of life

A instalação interativa “Reler”
consiste em uma prateleira
de madeira com 50 livros,
semelhante a uma biblioteca.
Ao abrir um livro, o interator
tem seu rosto iluminado por
um led, ao mesmo tempo
que um sistema embutido
de gravação de áudio com
circuito integrado dispara o
som pré-gravado de voz com
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raquel kOGan
ReleR

Em reflexão#3, a projeção
dos números, gerenciada por
um computador, acontece na
parede, dando a impressão
de texto lido. Sua imagem é
refletida no piso em um espelho d’água, criando um movimento contínuo, mas nunca
repetido, com o reflexo de
posto e seu oposto; como se
os números subissem de um
espelho a outro, sucessivamente, já que a imagem que
sobe é sempre aquela que estava refletida. In reflexão#3,
the projection of numbers,
managed by a computer, happens on the wall, giving the
feeling of a text being read.
Its image mirrors on the floor in a reflecting pool, creating a continuous, but never
repeated, movement with its
opposite reflection; as if the
numbers were rising from
one pool to another, successively, because the rising image
is always the one which was
reflected.
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raquel kOGan
Reflexão#3

“Solo” recria de forma sólida a superfície da água num
contraponto entre as matérias. O metal em movimento
percebe-se líquido. Reage
à presença de um ou vários
interatores simultâneos e
reproduz um jogo entre forças e equilíbrio. Por meio de
uma seqüência de causalidades, cada placa propaga luz
e som através da animação
progressiva da superfície discretizada. “Solo” recreates in
solid form the surface of water in a counterpoint between
matters. Metal in movement
seems liquid. It reacts to the
presence of one or several simultaneous interactors, and
reproduces a game between
forces and balance. Through
a series of causalities, each
plate propagates light and
sound through the progressive animation of the discretized surface.
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rejane CantOni & leOnardO
CresCenti
solo

um trecho selecionado de um
livro, com no máximo quatro
minutos. Vários livros podem
ser abertos por usuários diferentes ao mesmo tempo. The
installation “Reler” is comprised of one wood bookstand
filled with 50 untitled books,
similar to any traditional library. Upon opening the book,
the interactor has his face
illuminated, and a built-in
audio-recording system with
integrated circuit sounds out
a pre-recorded voice of a selected excerpt reading from a
book, for a maximum of four
minutes. Several books can
be opened by different users
at the same time.

“feelMe” provoca a exploração do sentido do tato ao promover a interação entre duas
pessoas, mediada pela máquina. A obra é constituída de
duas superfícies ou “camas”:
a primeira imprime marcas a
sua superfície ao ser pressionada com o peso e movimento
do participante. A segunda as
recebe simultaneamente nas
mesmas posições e intensidades, mas onde a superfície
na primeira se afunda, eleva-se na segunda, promovendo
um toque. “feelMe” é uma
plataforma de comunicação tátil à distância em que
qualquer tipo de experiência
é valida. “feelMe” provokes
the exploration of the sense
of touch while promoting the
interaction between two people mediated by a machine.
The work is constituted of two
surfaces, or “beds”: the first
one marks its surface by being pressing with the weight
and movement of the participants. The second “bed”
receives them simultaneously
in the same positions and intensities, however, when the
surface in the first bed sinks,
it rises in the second one,
promoting a touch. “feelMe”
is a platform of remote tactile
communication in which any
kind of experience is valid.

BRasil | BRazil

riCardO BarretO, Maria Hsu
& aMudi
feelme

Trata-se de um painel revestido de vidro que possui
pequenos sensores de radiofreqüência, que são comumente utilizados no interior
de pingentes de celulares,
comercializados em lojas de
bijuterias e miudezas. Esses
sensores tornam-se luminosos ao captarem o uso de
celulares. Ao serem estimulados por determinadas
transmissões eletromagnéticas (uso de celulares na
proximidade, por exemplo),
iluminam-se, tornando visível
a presença de emissões de
radiofreqüência. It is a glasscoated panel with small radio
frequency sensors, commonly used in cell-phone pendants, sold in trinket stores.
Those sensors are lighted
when they capture the use of
cell phones. When stimulated
by certain electromagnetic
transmissions (for instance,
the use of other cell phones
in the vicinity), they light up,
making visible the presence
of radio frequency emissions.
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sOraya Braz & FáBiO FOn
RoamiNg

destaqUes | hIghlIghts
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Inscreva-se para assistir as
palestras em www.file.org.br

Esse filme instigante é uma reconstrução
animada das anotações do cientista Nikola
Tesla em seu primeiro e único experimento
com um estranho dispositivo antivírus que
ele chamou de “The Wizard of OS”. This
fishy movie is an animated reconstruction of
scientist Nikola Tesla’s notes on his first and
only experiment with a strange antivirus device he named “The Wizard of OS”.

Graziele lautensCHlaeGer
doN’t give uP! aBout a histoRy that doesN’t waNt to
Be told

19h Término End

toM Jantol WIzard of os: the fIsh IncIdent croácIa | croatIa

GutO nóBreGa
BReathiNg

ESTADOS UNIDOS E VENEzUELA |

“Luzes Relacionais” (Relational Lights) é uma instalação
interativa audiovisual que explora a relação das pessoas
com o caráter orgânico-expressivo do “espaço”. A instalação usa luz, som, neblina
e um sistema de software
customizado para criar um
espaço-luz
tridimensional
de morphing (metamorfose), em que os espectadores
participam ativamente, manipuland-o com sua presença
e seus movimentos. “Luzes
Relacionais” (Relational Lights) is an interactive audio-visual installation that explores our relationship with the
expressional-organic character of space. The installation
uses light, sound, haze, and
a custom-software system
to create a morphing, three-dimensional
light-space
in which spectators actively
participate, manipulating it
with their presence and movements.

UNITED STATES AND VENEzUELA
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jarBas jáCOMe
vitaliNo

18h Fernando Bakos
RUÍDO - Linguagem
da Máquina
NOISE - Machine Language

states aNd veNezuela

18h30 Ernesto Klar
Luzes Relacionais
Relational Lights

Berardo CarBoni aka Finally outlander
VolaVola ItálIa | Italy

“Regress” é um vídeo generativo feito para enfatizar tanto o aspecto agressivo do vídeo como uma
desconstrução da própria
mídia do vídeo; é basicamente composto por muitas luzes piscando, percebidas como uma tradução
em imagens. O título indica
a feitura do vídeo, a tradução de um arquivo de vídeo
em áudio e novamente em
vídeo. “Regress” is a generative video made to emphasize both the aggressive aspect of video, and a
deconstruction of the video
media itself; it is basically
lots of blinking light, that
perceives us to translate
into pictures. The title is
pointing towards the making of the video, the translation of a videofile to audio
and back to video again.

Coordenador Geral das Unidades
Culturais - Santander Cultural
General coordinator, Cultural Units
Santander Cultural

FILE is a Brazilian initiative,
connected to the network of
the world’s significant festivals of this kind, that takes
place in São Paulo since 2000
with support from SESI, at
the Paulista Avenue gallery,
and it tries to promote and
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Você já olhou para seu quadro preferido e
desejou poder vagar dentro dele para olhá-lo
a partir de perspectivas diferentes? Filmado
no Second Life e, então, pós-produzido, “Watch the Word(s)” explora esta idéia tornando
“A noite estrelada” de Van Gogh um ambiente
navegável. Ever looked at your favorite painting and wished you could wander inside, to
look at it from different perspectives? Shot
on Second Life then post-produced, “Watch
the Word(s)” explores this idea making Van
Gogh´s painting “The Starry Night” a place
where people are able to navigate.

NoRuega | NoRway

Carlos Trevi

Santander has formed its
first partnership with FILE
-Electronic Language International Festival in 2008, for
the realization of an exhibition at Santander Cultural
Porto Alegre. In 2010, with
the accomplishment of FILE
PRIX LUX, the first international awards of this kind in
Brazil, we have confirmed
that partnership, whose result we present today, in this
show, besides other artists
who take part in the festival.

roB Wright aka roBBie dingo Watch the
World(s) reIno UnIdo | UnIted KIngdom

arranjos de formas e alguns dos padrões de cor
se tornam mais complexos
com o tempo, mas, no nível
básico, o sistema generativo permanece o mesmo.
Essas peças criam um padrão sempre em mudança
de interessantes relações
de cores, criando efeitos
ópticos incomuns. The videos in this series were
inspired by the early phase
shift music of Steve Reich.
The shapes, arrangements
of shapes, and some of
the color patterns become
more complex over time,
but at the basic level, the
generative system remains
the same. These pieces
set up an ever changing
pattern of interesting color
relationships creating unusual optical effects.

para o universo da cultura eletrônica e digital.
Podemos dizer que é um programa que busca a ampla participação do público, promove
o desenvolvimento dos diversos setores envolvidos e incrementa o cenário cultural local.
Por este motivo, é uma iniciativa alinhada ao Santander,
que busca a inovação e interatividade em todas as suas
iniciativas. E nada mais inovador, contemporâneo e interativo que a cultura digital,
as novas mídias e as novas
linguagens artísticas que você
vai encontrar nestas Galerias
e Grande Hall.

26/01/2011

Bjørn erik HauGen
RegRess

O Santander fez sua primeira parceria com o Festival
Internacional de Linguagem
Eletrônica em 2008, para a
realização de uma mostra
no Santander Cultural Porto
Alegre. Em 2010, com a realização do FILE PRIX LUX, a
primeira premiação internacional do gênero no Brasil,
reafirmamos esta parceria,
cujo resultado apresentamos
hoje, nesta mostra, ao lado
de outros artistas participantes do Festival.
O FILE é uma iniciativa brasileira, conectada a rede dos
importantes festivais mundiais
do gênero, que acontece em
São Paulo desde o ano 2000
com apoio do SESI, na galeria
da Avenida Paulista, e busca
promover e estimular as expressões estéticas produzidas
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riment in which one searches
a space-temporal relativity.
For such, images of four narrative situations are projected
on a model. Interaction with
stories is made through four
ropes, one for each narrative
situation. The idea is that the
interactor, on manipulating
the ropes, tries to make understandable the narrative
elements available, at the
same time that the system
was built and programmed to
lead them to chaos.

1/11/11 4:56 PM
17h30 Raquel Kogan
Reler / Reflexão#3

Ganhador do Voto Popular do FILE PRIX LUX,
o longa-metragem “War of Internet Addiction” tem como pano de fundo refletir sobre
o verdadeiro sentimento dos jogadores chineses do World of Warcraft que não podem
jogar a mesma versão que outros jogadores
que vivem em outros países. O maquinema
também satiriza as empresas operadoras e
alguns funcionários públicos que preferem
os lucros a sua ética profissional. Winner
of the Popular Vote of FILE PRIX LUX prize,
the feature film “War of Internet Addiction”
has as its background reflecting about the
real feeling of the World of Warcraft Chinese
players which cannot play the same version
as other players who live anywhere except
China. Meanwhile, the machinima also satirizes the operation companies and some department officers that prefer the profits than
their professional ethics.

O que importa não é mais a
vitória, mas sim o transpirar
coletivo, a luta por conseguir
cumprir uma meta. What to
think before a game gender
whose main feature is precisely to steal participants
the final climax of conquest?
What matters is no longer victory, but the collective transpiration, the fight to accomplish a goal.

File_Poa_Convite Impresso_AF.indd 1

25.01 a 27.02
You are all welcome.

17h Leonardo Crescenti
Arte e Interação: Art and
Interaction: Infinito ao cubo
2007, Piso 2007, Espelho
2008, Solar 2009, Túnel 2010,
Solo 2010, Água 2010

Corndog & oil tiger MaChiniMa teaM
War of Internet addIctIon chIna | chIna
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fes t i va l i n t e r n a c i o n a l d e l i nguage m e l e t rôni ca e l e ct roni c l a n g u a g e in t e r n at i o n a l f e s t i va l
O FILE Animação apresenta
parte da programação do
Siggraph, festival parceiro do
FILE, que possui o objetivo
de promover e disseminar
o conhecimento sobre computação gráfica e técnicas
interativas. FILE Animation
presents part of Siggraph
programme, a FILE associate festival, which has the
purpose of promote and
disseminate knowledge on
graphic computing and interactive techniques.

Oi apresenta a segunda edição do FILE POA – Festival
Internacional de Linguagem
Eletrônica, que acontece
este ano de 26 de janeiro a
27 de fevereiro no Santander
Cultural, localizado no Centro
Histórico de Porto Alegre. O
FILE POA 2011 mostra obras
premiadas pelo FILE PRIX
LUX, prêmio internacional
destinado a profissionais na
área das linguagens eletrônicas e digitais, lançado em
2010 pelo festival.
Além do conjunto de Instalações imersivas, que propõem diferentes maneiras
de interação, o FILE POA
apresenta para o público do
sul do Brasil uma seleção
de filmes construídos em
mundos virtuais no FILE
Maquinema. A palavra “maquinema” surge do encontro
das palavras “máquina” e
“cinema” e representa toda
diversidade da produção cinematográfica realizada em
ambientes virtuais.
Ainda nesta edição, acompanha a programação da galeria, que conta com Games,
Animações e Screenings, o
FILE Symposium, que acontece no dia 26 de janeiro de
2011, do qual farão parte
artistas premiados pelo FILE,
que falarão sobre seus trabalhos e respectivos processos
de criação.
Oi presents the second edition
of FILE POA, that happens this
year from January 26 to February 27, at Santander Cultural, in the historical center
of Porto Alegre. FILE POA
2011 shows works that were
awarded by FILE PRIX LUX,
the international award dedicated to professionals in the
area of electronic and digital
languages, launched by the
festival in 2010.
Besides the series of immersive Installations, which propose different ways of interaction, FILE POA presents to the
audience of southern Brazil a
selection of films built in virtual worlds at FILE Machinima. The word “machinima”
derives from the encounter
of the words “machine” and
“cinema”, and represents all
the diversity of the cinematic
production accomplished in
virtual environments.
Still in this edition, the gallery program, that counts
with Games, Animations and
Screenings, is followed by
FILE Symposium, that happens on January 26, 2011, in
which artists awarded by FILE
will participate, talking about
their works and respective
creation processes.

O longa-metragem ”Volavola” conta diferentes facetas do mundo contemporâneo,
comparando distintos estilos de vida, sentimentos e visões de mundo de três gerações
diferentes. Refere-se a acontecimentos com
os personagens, que parecem ser independentes uns dos outros, mas que se aproximam cada vez mais, até que se cruzam e,
no final, descobrimos que todos os personagens pertencem à mesma família. The feature film “Volavola” tells the different facets
of contemporary world, comparing different
lifestyles, feelings and world visions of three
different generations. It is about the happenings of the characters, which apparently
seem to be independent one from the other,
but which get closer and closer, until they
cross each other, and in the end we find out
that all characters belong to the same family.

ernestO klar
luzes RelaCioNais (RelatioNal lights)

Maria Arlete Gonçalves
Diretora de Cultura
Culture Director Oi Futuro

It is a pleasure and a pride
for Oi to sponsor in Porto
Alegre the 2011 edition of
FILE - Electronic Language
International Festival, the
major event in its gender in
Brazil and in Latin America.
Born in São Paulo 11 years
ago, FILE has inserted Brazil
into the global context of electronic and digital arts. In 2006,
Oi Futuro, the institution responsible for the cultural and
social actions of Oi, has put
FILE to circulate, for the first
time, taking it to its headquarters in Rio de Janeiro. The
identification with the project
was immediate.
Today, nothing more appropriate than to program the
festival, for the second time,
in the capital renowned in
all the Mercosul area for the
intensity and plurality of its
cultural scene.
In FILE’s proposal, there are
features that are common to
the endeavors created and
supported by Oi Futuro: the
concept of convergence of
languages, the intersection of
art and technology, the diversity of cultural manifestations
and the experimentation of
new artistic possibilities.
FILE POA 2011 is really a
must, with dozens of interactive projects and installations
that synthesize what is most
advanced in the global production. And it won’t lack a
space for appreciation and
debate, when the audience
will have a direct contact with
the creators of some of the
most surprising works and
manifestations generated in
the 21st century language.
On bringing FILE to the “gaucho” capital, Oi Futuro also
enlarges and consolidates
the partnership started last
year with Santander Cultural.
Horário Opening hours
Terça à sexta-feira, das 10h
às 19h e sábados, domingos
e feriados, das 11h às 19h
Tuesday to Friday, 10 am
to 7 pm, Saturday, Sunday
and holiday, 11 am to 7 pm
Entrada franca Free
admission
Agendamento de Visitas
Scheduling Visits
(51) 3287-5940
www.file.org.br

grama captura os vídeos
randomicamente e, após
a edição, gera a seqüência
estabelecida pelos visitantes. Este mecanismo possibilita criar histórias a partir
de inúmeras combinatórias baseadas em arquivos
cujos dados são indeterminados e crescem exponencialmente. “Story Teller”
creates a narrative using
videos in real time edited
according to the phrases
written by the interactor.
The software randomically
captures videos and, after
their edition, generates a
sequence established by
the visitors. This scheme
allows to create stories
from countless combinations based on files whose
data are undetermined and
grow exponentially.

Sejam bem-vindos.

Data Date
de 26 de janeiro a 27 de
fevereiro de 2011 from
January 26 to
February 27, 2011
Local Place
Santander Cultural,
Rua Sete de Setembro, 1028
Centro Histórico, Porto Alegre

installations

É com satisfação e orgulho que a Oi patrocina em
Porto Alegre a edição 2011
do Festival Internacional de
Linguagem Eletrônica, maior
evento do gênero no país e na
América Latina.
Nascido em São Paulo há onze anos, o FILE tem inserido
o Brasil no contexto mundial
das artes eletrônicas e digitais. Em 2006, o Oi Futuro,
instituto responsável pelas
ações culturais e sociais da
Oi, fez circular, pela primeira
vez, o FILE, levando-o para a
sua sede, no Rio de Janeiro.
A identificação com o projeto
foi imediata.
Agora, nada mais apropriado do que programar o
festival, pela segunda vez,
na capital reconhecida, em
toda a área do Mercosul, pela intensidade e pluralidade
de sua cena cultural.
Na proposta do FILE, estão
características comuns aos
empreendimentos criados
e apoiados pelo Oi Futuro: o
conceito de convergência de
linguagens, a interseção da
arte com a tecnologia, a diversidade de manifestações
culturais e a experimentação de novas possibilidades
artísticas.
O FILE POA 2011 está
simplesmente
imperdível,
com dezenas de projetos e
instalações interativas que
sintetizam o que há de mais
avançado na produção global.
E não faltará espaço para a
apreciação e o debate, quando
o público poderá ter contato
direto com os criadores de
algumas das mais surpreendentes obras e manifestações
geradas com a linguagem do
século 21.
Ao trazer o FILE para a capital
gaúcha, o Oi Futuro também
amplia e consolida a parceria
iniciada no ano passado com
o Santander Cultural.

DEstaQUEs | HiGHliGHts

“Crayon Physics Deluxe” é
um quebra-cabeça de física / jogo de caixa de areia
em 2D em que você pode
experimentar como seria
se seus desenhos fossem
magicamente
transfor-

fiNlâNdia | fiNlaNd

Petri PurHO
CRayoN PhysiCs deluxe

“Feist” oferece um mundo
de jogo dinâmico e emergente no estilo de uma novela gráfica ao vivo pintada
em tintas opacas. Completamente conduzido pela
física e habitado por criaturas caprichosas, “Feist”
dá uma forte ênfase à exploração, um rumo de ação
imprevisível e narrativa que
deriva de pequenas ações
e reações criadas enquanto se joga. “Feist” offers
a dynamic and emergent
gameworld in the style of a
living graphic novel painted
in opaque inks. Completely
physics driven and inhabited by capricious creatures, “Feist” puts a strong
emphasis on exploration,
an unpredictable course of
action and narration that
stems from the small actions and reactions created
when playing the game.

suíça | switzeRlaNd

FlOrian Faller &
adrian stutz
feist

O jogo explora a tensão entre o tumulto da cidade e
a serenidade da natureza.
Os jogadores acumulam
pétalas de flores enquanto
o mundo da tela se alterna
entre o pastoral e o caótico.
Como no mundo real, tudo

estados uNidos | uNited states

tHat GaMe COMPany
floweR

“Windosill” é uma série
de salas imaginárias para
destrancar e explorar.
“Windosill” is a series of
imaginary rooms to unlock
and explore.

estados uNidos | uNited states

PatriCk sMitH | veCtOrPark.COM
wiNdosill

mados em objetos físicos
reais. Solucione os quebra-cabeças com sua visão
artística e o uso criativo da
física. “Crayon Physics Deluxe” is a 2D physics puzzle
/ sandbox game, in which
you get to experience what
it would be like if your drawings would be magically
transformed into real physical objects. Solve puzzles
with your artistic vision and
creative use of physics.
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“flOw” é um jogo sobre
como pilotar um organismo aquático através
de uma biosfera surreal
onde os jogadores consomem outros organismos,
evoluem e levam seus organismos para o abismo.
Sendo parte da tese de
pesquisa de Jenova Chen,
“flOw’ herdou o design de
DDA ativo (ajuste dinâmico
de dificuldade), onde os
jogadores com diferentes
níveis de habilidade customizam suas experiências
dentro da zona e desfrutam do jogo em seu próprio
ritmo. “flOw” is a game
about piloting an aquatic
organism through a surreal biosphere where players
consume other organisms,
evolve, and advance their
organisms to the abyss. As
part of Jenova Chen’s thesis research, “flOw” inherits an embedded design of
active DDA (dynamic difficulty adjustment), players
with differing skill levels
can intuitively customize
their experiences in the
zone and enjoy the game at
their own pace.

estados uNidos | uNited states

tHat GaMe COMPany
flow

o que você pega causa
uma alteração no meio-ambiente. The game exploits the tension between
urban bustle and natural
serenity. Players accumulate flower petals as the
onscreen world swings
between the pastoral and
the chaotic. Like in the real
world, everything you pick
up causes the environment
to change.

santander cUltUral

instalações

26.01 a 27.02

indice
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Maria
arlete
Gonçalves
É com satisfação e orgulho que
a oi patrocina em Porto alegre
a edição 2011 do festival internacional de linguagem eletrônica, maior evento do gênero no

Ricardo Barreto
e Paula Perissinotto

país e na américa latina.
nascido em são Paulo há onze
anos, o file tem inserido o
Brasil no contexto mundial das
artes eletrônicas e digitais. em
2006, o oi futuro, instituto
responsável pelas ações culturais e sociais da oi, fez circular, pela primeira vez, o file,
levando-o para a sua sede, no
Rio de Janeiro. A identificação
com o projeto foi imediata.

índice

artistas
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instalações

11

índice

artistas

GaMe of life
argentina

tantalus Quest
Brasil

“Vá, meu filho, seja sempre o
melhor e exceda os outros.”
a frase lapidar do rei Peleu
para seu filho Aquiles, quando
este estava prestes a embar-

sobre outros homens, ou ainda sobre máquinas que simulam a inteligência dos homens.
o que importa é, em última
instância, banhar-se na gló-

ta. quer num jogo de xadrez,
como diante de um não menos afamado jogo eletrônico
como enduro, ou ainda imerso em novos clássicos como
Halo, permanece subjacente o
ideal dos aristoi gregos - vencer pela excelência, triunfar

índice

de de manifestações culturais
e a experimentação de novas
possibilidades artísticas.
o file Poa 2011 está simplesmente imperdível, com dezenas de projetos e instalações
interativas que sintetizam o
que há de mais avançado na
produção global. e não faltará espaço para a apreciação
e o debate, quando o público

esta obra faz parte de uma série de projetos que se pautam
na possibilidade de intervir em
sistemas complexos a partir da
integração do espectador como

algoritmo de vida artificial, modificando o estado da obra e o
comportamento do sistema.
durante muito tempo as ciências se preocuparam com a

elemento perturbador do comportamento desses sistemas.
“Game of life: sistema intervenido” incorpora o espectador, que pode intervir nesse

explicação e a reprodução da
vida. exemplo disso é a vida
artificial. Na atualidade a ciência deixou de apenas buscar atingir esses objetivos e
passou a propor a intervenção da natureza. este trabalho se pauta nessas questões,

instalações

artistas
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MaqUineMa

38

artistas

ao trazer o file para a capital
gaúcha, o oi futuro também
amplia e consolida a parceria
iniciada no ano passado com o
santander cultural.
sejam bem-vindos.

cliqUe nos caPitUlos
PaRa naveGaR

índice

artistas
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“Postcard” mostra, também, o
diálogo entre o trabalho de trace

virtuais em que as plataformas
de relações sociais são transformadas em locais não só de

sanderson enquanto machinimaker e seu projeto em con-

convivência, mas de experimentação e criação artística.

junto com tamara Russell, aka
Gala charoon, chamado “the
virtual Build archive”, que,
como seu próprio nome sugere, é um arquivo virtual cujo

em “Big Psomm 2”, do polonês
Piotr Kopik, participantes vo-

espacio fundación telefónica,
com sua obra “Propagations”,
na categoria Projetos, e também ganhou um prêmio na categoria incentivo a Produções
ibero-americanas com a obra
“infectos” (2009). Participou
de cerca de 11 exposições nacionais e quatro internacionais,
incluindo américa latina, américa do norte e europa.

file Poa 2011

MaqUineMa

índice

daddy is hoMe

para formar um avatar único
e, para isso, há necessidade

an avatar”, da canadense elizabeth Pickard, aka liz solo,
o suicídio de um avatar é realizado como um show para

Há, também, machinimas que
surgem como um meio de do-

de colaboração e interação entre os participantes, que mostram como os trabalhos em
rede são necessários para o
sucesso de uma missão.
Já em “alazi sautereau”, da
norte-americana vivian Ken-

cumentar performances ou a
realização de eventos culturais e artísticos nos ambientes

dall, aka osprey therian, uma
apresentação de dança orien-

exatamente a proposta do grupo alemão the do Group, que

tal realizada pela artista de

mostra em “der erlköning”,

belas construções feitas no
second life. o trabalho proporciona aos ambientes virtuais uma certa materialidade
que não lhes é própria, tornando palpável algo de caráter intrinsecamente efêmero.

artistas

Reino Unido

ver a interação entre duas pessoas, mediada pela máquina.
a obra é constituída de duas
superfícies ou “camas”: a primeira (unidade de transmissão
tátil), na qual um dos participantes, deitado, imprime marcas à sua superfície ao pressioná-la com o peso e movimento
das diversas partes de seu corpo; estas impressões serão
capturadas e transmitidas ao
outro participante, que se deita na segunda “cama” (unidade de recepção tátil) e que as

índice

recebe simultaneamente nas
mesmas posições e em intensidades proporcionais, só que
em negativo, isto é, onde a superfície na primeira se afunda,
eleva-se na segunda, promovendo um toque.

maquInEma

artistas
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uma plateia, transformando a
internet em um grande palco
de espetáculos.
como falar de poesia em um
grande mundo espetacular é

file Poa 2011

sYMPosiUM

te o período de seis dias consecutivos, o mundo virtual de um
jogo. através das lentes de ambas câmeras de solo, estáticas
e de movimento, o filme captura tanto a ação visceral quanto uma visão sensata do corpo.
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índice

artistas

van aErdEn &
nIcoLas BonnE
frança

tracE sandErson
aka LaIny voom
Reino Unido

ChevauChée noCturne
dirigido em 2006 a partir de
“shadow of colossus”, “che-

“six days” é um documentário experimental que examina
as conseqüências de um conflito militar que devastou, duran-

artistas

Brasil

jamEs tHorpE
aka BLackacE

estados Unidos

mesmo nome do machinima é
documentada de maneira encantadora, e em “the death of

objetivo é documentar, através de machinimas, as mais

índice

frança

j. josHua dILtz
six days

27

instalações

“feelMe” é uma obra que pela
primeira vez transmite à distância a sensação tátil. nosso
trabalho provoca a exploração
do sentido do tato ao promo-

45

LEs rIcHEs
douanIErs:
gILLEs rIcHard
& FaBrIcE zoLL

luntários escolhem uma parte
do corpo de um avatar gigante para controlar em um evento experimental realizado no
sl. eles precisam se conectar

índiCe

feelMe

produzir as coisas mais inusitadas, que talvez não fossem
possíveis de ser realizadas
no mundo real; o que importa é viver, experimentar, construir, sociabilizar-se e brincar
das mais diversas maneiras.

artistas

InstaLaçõEs

21

(Museu de arte Moderna de
Buenos aires) e limbo na categoria Projeto experimental
Multidisciplinar (2006), com
a obra “dispersiones”, e o segundo prêmio com a obra “espacio cambiario” (2009). Recebeu o terceiro prêmio no
vida 10.0 (2007) dado pelo

artes eletrônicas na UntRef
(Universidade nacional tres
de febrero, Buenos aires).
trabalha como professor no
iUna (instituto Universitario

índice

índice

poderá ter contato direto com
os criadores de algumas das
mais surpreendentes obras e
manifestações geradas com a
linguagem do século 21.

nacional del arte), em temas
como workshops de programação e arte eletrônica, e em
workshops na UntRef. Ganhou
o terceiro prêmio do MaMBa

nascido em 1975 em Buenos
aires, argentina. estudou sistemas de engenharia e projeto
de imagem e som. atualmente termina uma graduação em

ria da vitória para, logo após,
saciado o ímpeto de conquista, voltar-se para um novo desafio - os gregos, para outra
guerra, os gamers, para outro
jogo. Mas o que pensar diante de um gênero de jogos cuja

4

instalações

rIcardo
BarrEto,
marIa Hsu &
amudI

não se restringindo à criação
de padrões de vida artificial
e sim propondo a intervenção do próprio sistema, atingindo, assim, estados emergentes dentro do sistema por
meio da intervenção de agentes externos a ele.

car rumo a Tróia, define bem
o espírito pelo qual nossa civilização, desde então, tem percorrido os caminhos tanto da
vida quanto do jogo. esta maneira de jogar é o que caillois
enxerga, em sua classificação
dos jogos, como agon, a dispu-

file Poa 2011

pluralidade de sua cena cultural.
na proposta do file, estão
características comuns aos
empreendimentos criados e
apoiados pelo oi futuro: o conceito de convergência de linguagens, a interseção da arte
com a tecnologia, a diversida-

file Poa 2011

LEo nuñEz

FaBIano onça
& coLmEIa

indice

agora, nada mais apropriado
do que programar o festival,
pela segunda vez, na capital reconhecida, em toda a área do
Mercosul, pela intensidade e

dIrEtora dE cuLtura/oI Futuro
FILE FEstIvaL
IntErnacIonaL dE
LInguagEm ELEtrônIca

2

instalações

vauchée nocturne” (Passeio
noturno) mantém apenas as linhas de formas, usando duas
cores, preto e amarelo, que
permitem a customização exa história de uma noite isolada. infelizmente, uma única
noite com essa mulher poderia
custar-lhe a vida. Uma análise
de como um indivíduo desiludido pode parecer, a princípio,
normal e somente depois revelar suas verdadeiras intenções.

kaMikaze

fall

O filme “Kamikaze” é a história de uma pessoa que acerta

o amor é uma coisa bela e frágil.

trema do trabalho. este maquinema também refere-se à re-

uma garota que o está impedindo de subir uma escada. ele
está subindo esta escada toda
bamba: então, do topo da torre, ele olha para a cidade em

alidade, pelo aparecimento de
duas reviravoltas silenciosas. a

baixo e no final pula no vácuo
provocando uma explosão. não

música e o som são muito importantes. ambos participam
do ritmo, criando expectativa,
pois todo diálogo é apagado.

há diálogos, mas uma nota no
fim do filme diz: “Missão cum-

PostCard
documenta algumas das mais
belas construções dentro do
mundo virtual do second life.

prida. o camicase será recompensado no céu”.

artistas

Push

MetabuP

Este filme é um pouco de um
experimento – o que aconteceria se a artista desse a ela
mesma uma semana para fil-

“Metabup” foi criado no espaço BUP, construído no second
life, com uma multidão de
avatares reunidos pelos artis-

mar, $50 e fizesse a primeira
coisa que viesse a cabeça dela,

tas para participar das filmagens. invadido por comerciais

não importando quão ridícula
fosse a ideia, tentando seguir
o fluxo, ser produtiva ao invés
de procrastinadora e não pensar em nada. o resultado é de

reviver o passado através de

e propagandas para BUP, o universo do second life é transformado em um espaço onde
não só avatares, mas também
aqueles que os comandam são

difícil explicação e é como um
fluxo de consciência. Repre-

memórias ou imaginar o futuro, mas nossos corpos físicos

manipulados pelo projeto BUP.
o projeto desenvolve de uma

senta, sem precisão, como os
humanos estão presos aos me-

não podem deixar de ser uma
parte do processo de tempo,
do tempo evolutivo, etc.

forma festiva e divertida um
abismo perigoso para os me-

novo projeto em desenvolvimento, no qual a inter-operalidade entre mundos virtuais aumentará a expansão da

canismos de propaganda.

nébula BUP.

canismos de tempo. Podemos

índice
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transbuP
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F

ErnEsto kLar

fabiano onça
fábio fon
fabrice zoll

luzes relaCionais
estados Unidos e venezuela

c
FErnando Bakos

chantal Gerads aka chantal
Harvey
clemens fobianke aka cisko
vandeverre
colmeia
corndog

formado em comunicação social (faBico /UfRGs) com tra-

ruído - linGuaGeM
de MáQuina

balho de pesquisa sobre a linguagem do videoclip.

Brasil

Mestre em Poéticas visuais (ia/
UfRGs) com dissertação sobre
arte e tecnologia.
especialização em Performance
- telling tales and Mixing Media
(tHe KitcHen/nY)
Professor de Historia da arte,
conceitos de RUido,
linguagem e interface
arte que usa a tecnologia
e arte que se inspira nela
futuristas, John cage, nam
June Paik, Meredith Monk,
laurie anderson, Philip Glass,
Bill viola, Jenny Holzer, david
cronnemberg
exemplos de processos
e obras

arte e tecnologia e linguagem
visual na faculdade de arte
(feevale-Rs)
Professor orientador do curso de Pós Graduação em Poéticas visuais - Processos Híbridos
(feevale-Rs)
Professor de linguagem visual, arte e tecnologia, l assuntos
emergentes e Processos criativos nos cursos de design e comunicação (esPM-Poa)
Professor das disciplinas de
cultura-corpo e sentidos-Per-

cepção-design, nos Pós-Graduação em design de Moda e
comunicação (esPM-Poa)
Participou de diversas mostras coletivas e individuais com
obras em mídias variadas, entre pintura, vídeo, performance
e instalações.
Ministrou Workshops e Palestras em diversos eventos de
arte, comunicação e design
vencedor do concurso para
cartaz da XXii Bienal internacional de são Paulo

a

d

adrian stutz
amorphous Blob
Productions
aMUdi: núcleo de arte
e tecnologia da escola
Politécnica de engenharia
da UsP
andrzej Kozlowski aka
capKosmaty
annie ok

daniel augusto
azevedo Moori
daniel Wasiluk aka
surgee
dennis summers
dmitri Kurteanu
egils Mednis aka
demoplay

B

índIcE dE
artIstas

Basile vignes aka tutsy
navarathna
Berardo carboni aka finally
outlander
Bjørn erik Haugen
Breno flesch franco

fernando Bakos
fernando Marinho
filipe calegario
florian faller

s
sam Goldwater aka
lorka
simone schleu aka
sisch
soraya Braz
stefan Mikaelsson

g
Gilles Richard
Graziele lautenschlaeger
Guilherme Wang de farias
Barros
Guto nóbrega
Guy lima Jr.

H
Harrison Heller aka
nefarious Guy

I
iain friar aka iceaxe

E

j

eliane Weizmann
elias Holmlid
elise carlson aka lyric
lundquist
elizabeth Pickrd aka
liz solo
erica Usui
ernesto Klar

J. Joshua diltz
James thorpe aka
Blackace
Jarbas Jácome
Jeraman
Joannie Wu
João flesch fortes
Juliana cerqueira

k
Kate fosk

L

n

leandro Molon
lee Byron
leo nuñez
leocádio neto
leonardo crescenti
les Riches douaniers
luca lisci aka voom
luis felipe carli

nadia sumie nobre ota
nicolas Bonne

m
Malu05
Maria Hsu
Mark capell aka
Hardy capo
Michael Joyce
Miguel Moreira aka
Hadj ling

o
oil tiger Machinima team

p
Patrick smith
Petri Purho
Pineapple Pictures
Piotr Kopik
Raquel Kogan
Rejane cantoni
Ricardo Barreto
Rob Wright aka
Robbie dingo

t
that Game company
the do Group
tobias lundmark aka
Dopefish
tom Jantol
tony Bannan aka ammo
Previz
trace sanderson aka
lainy voom

v
van aerden
vivian Kendall aka
osprey therian

z
zachariah scott
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sesc sp

tv: sesc sp news
SESC (www.sescsp.org.br) is one of Brazil’s
most important cultural promoters. They
operate 30 units in the state of São Paulo.
We were commissioned to design a TV
program they show every month with
highlights of what could be seen in that
period. Since some of their buildings were
projected by renowned architects (such as
Lina Bo Bardi, the artist that designed the
revolutionary MASP building) we decided to
use the architecture as the narrative’s key
element. We did the design, the animation
and composed an original soundtrack. And also
developed a DVD package for the program.
identity
design
animation
soundtrack
dvd package
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book: youth choir 30 years
Roberto was invited to write a book narrating
and “singing” the history of São Paulo’s most
important youth choir, which was launched in
December 2009. Design and content interact
in harmony on the pages of this (small) book
that is to be read and enjoyed.
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Jovem do Estado; Roberto Schnorrenberg regia a “Missa Sole-

que, em março de 1979, João Carlos Martins, Diogo Pacheco

ne” de Beethoven no Theatro Municipal e a temporada musical

e Jonas Christensen se reúnem com Neide Rodrigues Gomes

do ano, no Theatro, terminava com o espetáculo coral sinfônico

e é, então, estruturado o Movimento Coral do Estado, nasce-

“Dezembros no Municipal”, cujo roteiro musical levaria nossa

douro do Coral do Estado.

memória até 1911, ano de fundação do Theatro Municipal.

Para compor este pequeno livro ouvi diversas vozes, seja em lon-

PRODUÇÃO EDITORIAL

Que bom podermos reviver todas essas lembranças e

Mas não precisamos ir tão longe no tempo. Essas lem-

comemorarmos tantas datas redondas! E, melhor ainda, que

branças do ano de 1979 nos reportam a dez anos antes,

bom poder ver registrada em livro a história de um coral e per-

1969, quando José Luiz Paes Nunes inventa o Movimento

petuarmos nomes que voltam a soar com suas vozes, cantando
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gas conversas presenciais ou em breves entrevistas por telefone e

Villa-Lobos, distribuindo, por oito regiões administrativas do

conosco “Parabéns a você, parabéns...” com música de Joubert

pessoal Alexandre Zilahi (p. 16-17), acervo pessoal Martha Herr (p. 48-49) e Alessandra

e profissionais administrativos que protagonizaram os 30 pri-

Mas começou, em 1979, em meio a uma movimentação

Estado de São Paulo, regentes cujos nomes eu gosto sempre

de Carvalho ou a “Canção de Cordialidade, a 3 vozes” de Villa-

meiros anos de vida do Coral. Foi a partir de seus depoimentos

coral tão grande que não se permitiu começar pelo início.

de lembrar. Junto comigo estavam Barros Garbogini, Benito

Lobos, do qual lembramos neste ano o cinquentenário de

orais, não raro emocionados e emocionantes, que escrevi este

Devia ser modelar. Nasceu durante o 10o Festival de Inverno

Juarez, Walter Lourenção, Julio Medaglia, Jonas Christensen,

falecimento: “Saudamos o grande dia /Que tu hoje comemo-

breve relato. Ao fazê-lo, procurei equilibrar suas vozes para or-

de Campos do Jordão, sob a inspiração de Robert Shaw, e já

Ronaldo Bologna e José Viegas Neto. O Movimento Villa-Lo-

ras. /Seja a casa onde moras /A morada da alegria, /O refúgio

questrar uma obra que soasse coesa, na qual a história coleti-

começava a trabalhar liderando o Movimento Coral do Estado

bos seguiu até 1971 e foi um tempo de muita atividade coral

da ventura!... Feliz Aniversário!”, letra de Manoel Bandeira.

va fosse mais audível que as histórias pessoais. Os inevitáveis

que, naquele ano, reuniu no Estádio do Pacaembu 45.000 vo-

em todo o Estado de São Paulo.

equívocos na percepção histórica são todos meus. Já os eventuais

zes de cantores de todo o Estado de São Paulo, sob a regência

méritos desta narrativa musicalizada devem ser compartilha-

de Jonas Christensen, para comemorar o Natal.
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Talvez me perguntem por que lembrar essas duas can-

Entre 1973 e 1975 aconteceu uma versão paulistana, o

ções. Eu explico. A primeira foi vencedora de um concur-

Movimento Mário de Andrade. É nessa época que Almeida

so na década de 1950 para substituir o “Happy Birthday to

dos com a editora Ana Luiza Guímaro, coralista apaixonada, e

1979 foi mesmo um ano cheio de marcas históricas para

Prado compõe “Oráculo” a convite do Henrique Gregori,

You”, um bom motivo para cantarmos uma composição de

com o jovem pesquisador Marcos Bohrer, dublê de estudante de

a música em São Paulo. A Orquestra Sinfônica Municipal co-

que entusiasmou os compositores de São Paulo a fazer soar

Joubert de Carvalho. A segunda canção, por ter pertencido

Letras e produtor musical. E, acima de tudo, com os entrevista-

memorava 30 anos; fazia 10 anos que a Escola Municipal de

o Natal com obras novas, como o Mário de Andrade gosta-

ao repertório da mobilização coral liderada por Villa-Lobos,

dos, que gentilmente dedicaram tempo e inteligência para relem-

Música havia sido criada por Olivier Toni; a Orquestra Sinfô-

ria, “soando em brasileiro”.

o Canto Orfeônico, vovô do Movimento Coral do Estado.

brar o passado e pensar o futuro. A eles, o meu muito obrigado.

nica Jovem Municipal lançava o Projeto Novos Regentes, reve-

Mas, mudanças de governo e remanejamentos adminis-

lando Lutero Rodrigues e Naomi Munakata; nascia a Orquestra

trativos deixaram os corais paulistas sem apoio oficial, até

1. Coral Jovem do Estado : São Paulo : Estado :
História
783.8098161
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1988 > 2004
Agenda lotada: os dois tempos da “Era Ferraz”

77

1 Miguel Csuzlinovics
2 Demétrio Cunha da Silva
3 Edson Nogueira Biller
4 Nicolau de Figueiredo
5 Luiz Marchetti
6 Krystyna Katz
7 Wanda Quartarolli
8 Não identificada
9 Alba Stella Zilahi
10 Pedro Coca
11 Gaetanno Sabellico

2005 > 2009
Novo projeto pedagógico e uma visão de futuro

1987

Wendy Levy
Vera Ritter
Vânia Bastos
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“Kika”
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Yara Antunes Lopes
Rita Marques
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Abel Rocha
Paulo Eduardo Rydlewsky
Ana Lúcia Pereira
Mina Kato
Anita Deixler
Regina Lara Silveira
Miryam Prado Malafaia
Heloísa Araújo Duarte
Christina Montenegro
Angela Volcov

Teatro Cultura Artística. No dia 2 de julho, o Coral do Estado

tieri Beloni foi do Coral Paulistano de 1992 a 2002 e hoje se

executou “Carmina Burana” no Teatro Guaíra, em Curitiba, ca-

dedica a outros projetos musicais, enquanto o também tenor

pital paranaense, talvez sua única apresentação no sul do país

Eduardo Bochicchio é professor de canto na Itália.

POLITICAMENTE, O ANO DE 1983 PROMETIA SER INESQUECÍVEL.

Em todo o Brasil, a eleição direta para governador, realizada

em 30 anos de história. Quando o concerto terminou, Martha

“Saí por razões de família. Tinha acabado de me tornar pro-

no ano anterior, simbolizara o início do fim da ditadura militar

Herr, que atuou também como solista, foi procurada por um se-

fessora em tempo integral da Unesp, e o Coral exigia muita dedica-

de 1964. Em São Paulo, a chegada de André Franco Montoro

nhor alemão que acabara de abrir, em Curitiba, uma representa-

ção”, afirma Martha. A regente, que antes de assumir o Coral

ao governo do Estado encheu o povo paulista de esperança.

ção da editora Schott, responsável pela publicação da partitura:

do Estado era vista “apenas” como cantora, acabou por for-

Homem íntegro e democrata convicto, características subli-

“A senhora sabe que eu deveria processar o Coral do Estado e o

mar uma geração de profissionais que viriam a se destacar no

nhadas mesmo por seus adversários políticos, Montoro assu-

Grupo de Percussão da Unesp? Está todo mundo usando xerox. De

meio musical, não apenas como cantores, mas também como

miu o poder em 15 de março com a promessa de inaugurar

partitura original só tem a sua e a do regente do grupo de percussão.

instrumentistas e professores. Ao refletir sobre a experiência,

uma nova era. A consequência negativa mais evidente dessa

As demais pessoas estão com xerox. Eu deveria fazer isso, mas não

Martha Herr não esconde seu entusiasmo:

“sede pelo novo” que permeava o meio político naquele mo-

vou. Sabe por quê? Porque nunca vi essa peça ser executada com

“Eu já tinha regido coros antes, nos EUA; fiz disciplinas de

mento foi que mesmo bons projetos da gestão anterior foram

tanta energia. Foi maravilhoso. Por isso eu não vou processar vocês.”

regência na faculdade, onde comecei a cursar educação musi-

descontinuados, muitas vezes sem ser substituídos por proje-

Seis meses mais tarde, em 19 de dezembro de 1987, Mar-

cal, e não canto... Foi um desafio reger o Coral do Estado, mas

tha Herr faria seu último concerto à frente do Coral do Esta-

muito gostoso... Ao contrário do que acontece nos EUA, aqui

Foi nesse contexto que, na prática, o Movimento Coral

do, com a apresentação da “Missa em Dó Maior”, de Beetho-

no Brasil não é comum o regente ser formado em canto, mas

do Estado de São Paulo deixou de existir. Da noite para o dia,

ven. Embora a peça não fosse especialmente desafiadora, o

em regência... Musicalmente o trabalho com o Coral foi muito

foram dispensados todos os envolvidos com o projeto, que,

concerto foi marcante para seus oito solistas, todos bolsistas,

interessante. Era um grupo bom, com muito potencial... Ou-

sem recursos, foi suspenso.

que pouco tempo depois seguiriam carreira na cena lírica.

tro dia me perguntaram o que eu gostaria de fazer quando eu

Embora do ponto de vista político a justificativa fosse

Cinco deles hoje integram o Coral Lírico: as sopranos Bere-

me aposentar, quando não puder mais atuar como solista. E eu

compreensível, sob o prisma artístico e pedagógico a penada

nice Barreira e Magali Lettieri, as contraltos Magda Painno e

falei que seria interessante voltar a reger um coro bom, estar en-

que calou o ambicioso projeto de fazer o Estado cantar foi de-

Heloísa Junqueira, e o baixo Carlos Eduardo Bastos; o baixo

volvida com isso, fazendo música interessante. Mas vamos ver.

Paulo Menegon faz parte do Coral Paulistano; já o tenor Gual-

Quem sabe o que vai acontecer?”

tos equivalentes e com a mesma consistência.

sastrosa. A formação de novos profissionais foi interrompida

50 | 51

sica brasileira que todos sabiam de cor. Na penumbra, ao

leiro”. Embora o programa sui generis, que mesclava música

som da marcha “Sabiá, Coração de uma Viola”, de Aylton

erudita com música popular, fosse visto com ressalvas por

Escobar, a plateia começou a se acalmar e, aos poucos, foi

parte dos bolsistas do XIII Festival de Inverno de Campos

sentando. A normalidade ainda era apenas aparente, emba-

do Jordão, os rapazes e moças do Coral do Estado não ti-

lada pela música, afinal o fogo continuava a arder – e só foi

nham do que reclamar: poucas vezes eles haviam tido o pri-

plenamente restabelecida quando um funcionário do teatro

vilégio de cantar para um público tão numeroso.

surgiu no palco, machado em punho, e, com um golpe cer-

Ainda que ansiosos para ouvir Cauby, que havia tem-

teiro, cortou o cabo e acabou com o princípio de incêndio.

pos não era mais conhecido nos Estados Unidos como Ron

Fogo extinto, o Coral do Estado continuou sua apresentação

Coby, seus fãs acompanhavam com atenção e interesse o re-

e deixou o palco sob, digamos, calorosos aplausos.

pertório de música erudita brasileira que o Coral do Estado

Por capricho do destino, esse simbólico batismo de fogo

cantava com vigor e entusiasmo. Havia uma grande ener-

do Coral do Estado de São Paulo, que ilustra com rara feli-

gia no ar. Foi quando o imponderável aconteceu, fazendo a

cidade o potencial mobilizador da música coral, aconteceu

energia literalmente se transformar em chamas. “Enquanto

três anos após seu nascimento oficial, ocorrido durante a

cantávamos a nossa parte no palco, um cabo bastante grosso

décima edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão,

estourou e começou a pegar fogo”, relembra Vitor Gabriel. Ao

quando o maestro Eleazar de Carvalho ainda respondia pela

estrondo luminoso das labaredas, seguiu-se um apagão; o

direção artística do evento. Do anúncio da fundação do Co-

teatro ficou às escuras; ato contínuo, as pessoas entraram

ral do Estado até sua primeira récita, em 19 de dezembro de

em desespero e começaram a levantar e a sair correndo.

1979, no Theatro Municipal de São Paulo, sob a regência de

Enquanto o caos se anunciava, Vitor Gabriel, ainda no

um maestro convidado, cerca de seis meses se passaram.

palco com os cantores, teve rara presença de espírito. Após

Embora o hiato temporal possa ser visto como “razoá-

se certificar de que não havia fiação por perto, ele chamou

vel” – afinal, o Coral precisava ser formado, o que incluía
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1988 2004

MANHA PARA ASSUMIR A REGÊNCIA DO CORAL DO ESTADO.

do grupo, Ferraz havia se preparado quatro anos para isso.
Durante sua permanência na Escola Superior de Música de
Colônia, com bolsa de estudos oferecida pelo governo alemão – para a qual concorreu submetendo duas cartas de
recomendação, uma de Roberto Schnorrenberg e outra de
Jamil Maluf (que depois seria seu padrinho de casamento)
– Ferraz se especializou em regência coral, com Johannes
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Homberg. E aproveitou todas as oportunidades que teve
para assistir a milhares de concertos, o que apenas reforçou
sua convicção de que música é para ser apreciada ao vivo.
“De certa forma, o disco matou a música”, filosofa José Ferraz
de Toledo, para quem a música, para existir em sua plenitude, depende do tripé obra-intérprete-ouvinte.
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EM JANEIRO DE 1988, JOSÉ FERRAZ DE TOLEDO VOLTOU DA ALE-

Indicado por Martha Herr para substituí-la no comando

FERNANDO TOMIMURA Piano

Nibaldo Araneda e Naomi Munakata, em ensaio
do Coral Jovem do Estado, em outubro de 2009

1983

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

os coralistas para junto de si e começou a cantar uma mú-

mado pela revista americana Time de “o Elvis Presley brasi-

“O Coral do Estado me possibilitou o conhecimento de grandes obras corais e acesso a produções operísticas, além do contato com grandes
cantores e outros profissionais. Não sou o melhor exemplo de cantora, mas o Coral também contribuiu muito para a minha formação vocal.
Canto desde pequena, mas sem dúvida o Coral do Estado foi a minha grande escola, o espaço que permitiu explorar cuidadosamente
meus limites.” Gesiquelle Novaes, que participa ocasionalmente do Coral Vozes de São Paulo, cantou no Coral do Estado de 1999 a 2003

67

maturidade como crooner, quase 30 anos após ter sido cha-

A regente Martha Herr, no auditório Campos do Jordão, atual auditório Claudio
Santoro, em 1986, no ensaio geral para “Canterbury Psalms”, de Paul Patterson,
executada com a Kent County Youth Orchestra

2

José Ferraz de Toledo à frente do Coral do Estado,
em apresentação no início dos anos 2000

22

3
1

“Eu estava terminando o colegial, tinha feito curso técnico de edificações, mexia com desenhos e projetos.
Tinha bom estudo técnico e teórico, mas até então cantava só no coro da minha escola. O Coral do Estado foi
minha porta de entrada para o cenário lírico de São Paulo.” Abel Rocha, diretor artístico e regente titular da Banda
Sinfônica do Estado de São Paulo, foi da primeira turma do Coral do Estado

José Ferraz de Toledo rege o Coral do Estado, no
Teatro Cultura Artística, no início da década de 1990.
No centro, de terno, destaca-se Rúben Oliveira, que
hoje é tenor do Coral Lírico (Theatro Municipal)

A segunda turma do Coral do Estado, em 1980, em seu mágico
local de ensaio: um anfiteatro improvisado no porão da atual
Pinacoteca do Estado de São Paulo

09-12561

Passaram-se 30 anos e o Coral do Estado ficou mais jo-

e-mail. Os donos e donas dessas vozes são alguns dos musicistas

Fratus (p. 75-76 e 84-85). | Impressão Ramosdata Gráfica e Editora
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itaú cultural

dvd package: rumos cinema and
video
This was one of the last projects created
and developed by Ana before Bizu was
founded. It consists of a box-set of four
DVDs of films chosen by the Itau Cultural
‘Rumos’ project. The visual identity
was envisioned to work with various
applications, both printed and digital.
identity
packaging
dvd label
dvd screens/ menus
booklet

