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INDEX 2022
Da arte

e tecnologia
Of Art

and Technology

12 - 22 Maio
Braga

12 - 22 May
Braga

O Index é uma Bienal de Arte e Tecnologia, inserida no 
programa da cidade de Braga como Cidade Criativa da 
UNESCO para as Media Arts. Através do INDEX, propomos 
explorar práticas artísticas e pensamento crítico nos quais a 
tecnologia assume um papel central.
A edição de 2022 explora o conceito de Superfície. De 
elementos visuais a hápticos, limites ou interfaces, zonas 
de emergência ou extração, as Superfícies representam 
elementos fundamentais dos ecossistemas humanos e 
naturais, assim como constituem metáforas poderosas 
para as práticas artísticas relacionadas com a tecnologia, 
levantando questões que precisam de ser abordadas com 
urgência.
Através de um programa abrangente, com derivações 
expositivas, performativas, de pensamento e educação, 
o Index apresenta uma perspetiva particular sobre Arte e 
Tecnologia na Contemporaneidade, colocando a Superfície 
num patamar central.

INDEX is a Biennial of Art and Technology, part of the program 
of the city of Braga as a UNESCO Creative City for the Media 
Arts. We are interested in exploring artistic practices and 
critical thinking in which technology assumes a central role.
The 2022 edition of INDEX will thematically explore the notion 
of Surface. Either as visual platforms or haptic entities, 
boundaries or interfaces, zones of emergence or extraction, 
Surfaces represent vital elements of both human and natural 
ecosystems. They also constitute powerful metaphors for 
artistic practices concerning technology, raising important 
issues that urgently need to be addressed.
Comprising exhibitions, performances, conferences and 
educational contents, Index presents a particular perspective 
on Art and Technology in Contemporary Art, placing the 
Surface at a central level.
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O que queremos exatamente dizer com relação entre 
Arte e Tecnologia? Qual a perspetiva sobre esta relação 
que defendemos como nossa e queremos trabalhar para 
difundir?
A contemporaneidade trouxe consigo um conjunto admirável 
de técnicas e dispositivos tecnológicos que reinventaram 
a nossa relação com os outros e com o mundo, alastrando-
se inevitavelmente para o domínio da Arte, estabelecendo 
com esta uma relação problemática. O desequilíbrio 
entre proficiência tecnológica e relevância artística tem 
alimentado interpretações dúbias e gerado expectativas 
falaciosas na relação entre Arte e Tecnologia. Esta 
discrepância traduz-se, frequentemente, numa tendência 
para polarizar os dois conceitos e em considerar superficial 
o objeto artístico que se sustenta numa base tecnológica.
Foi precisamente a partir das ideias de superficialidade 
e de superfície que nos propusemos a pensar o programa 
do Index 2022, e nelas encontramos um conjunto de 
perspetivas interessantes. De elementos visuais a hápticos, 
limites ou interfaces, zonas de emergência ou extração, 
as superfícies representam elementos fundamentais 
dos ecossistemas humanos e naturais, assim como 
constituem metáforas poderosas para as práticas artísticas 
relacionadas com a tecnologia.
Paradoxalmente, a urgência da extração de minérios como o 
lítio, e consequente destruição dos respetivos ecossistemas 
naturais – tal como se afigura possível bem perto de nós, na 
região de Montalegre –, assenta na incessante proliferação 
de aparatos tecnológicos e na promessa do recurso a 
energia verde. O Index propõe uma discussão e reflexão 
sobre esta problemática, através das suas dimensões 
expositivas, performativas e de pensamento crítico.
Mas sugere também algo mais. A generalização da utilização 
de meios tecnológicos na prática artística tem levado a que 
algumas das obras que mais nos entusiasmam, e que aqui 
apresentamos, não se assumam como trabalhos inseridos 
no domínio da Arte e Tecnologia. Será este o prenúncio de 
que a utilização, cada vez mais natural e recorrente, de 
tecnologia avançada na prática artística ditará o fim desta 
segmentação disciplinar?

Luís Fernandes
Direção Artística

Curador Programa Performativo
Cocurador Programa Expositivo

Luís Fernandes (Braga, 1981) é 
músico, artista sonoro e programador 
cultural. A sua atividade artística tem 
sido marcada pela multiplicidade de 
abordagens e formatos, repartindo-se 
por projetos coletivos, colaborações 
pontuais e trabalho individual; por 
atividade performativa, composicional 
e expositiva; e pelo estabelecimento 
de relações com diferentes campos 
disciplinares.
É elemento fundador da banda peixe 
: avião e membro do coletivo La La La 
Ressonance. Mantém, desde 2014, 
um prolífico duo com a pianista 
Joana Gama com o qual colaborou 
com Ricardo Jacinto, José Alberto 
Gomes, Drumming GP, Orquestra 
Metropolitana e a Orquestra de 
Guimarães. Adicionalmente, o seu 
percurso tem sido marcado por 
encontros com um alargado leque 
de artistas, incluindo Hans-Joachim 
Roedelius/Qluster, Black Bombaim, 
Rhys Chatham, Pierce Warnecke, 
André Gonçalves, Lloyd Cole, Rodrigo 
Leão, Sensible Soccers, Victor Hugo 
Pontes, Nuno M. Cardoso, João Pedro 
Rodrigues / João Rui Guerra da Mata 
ou Salomé Lamas.
Foi orador convidado na Berklee 
College of Music – Valencia, Elektra – 
Festival d’arts numériques - Montreal, 
Ars Electronica, MAAT, Off the page 
– The Wire, Fundação de Serralves, 
Universidade Católica Portuguesa e 
Escola Superior de Música e Artes do 
Espetáculo.
É diretor artístico e fundador do 
Festival Semibreve, desde 2011, 
diretor artístico do gnration, 
em Braga, desde 2014 e diretor 
artístico do Index desde 2019. Fez 
parte da comissão de candidatura 
da cidade de Braga a Cidade 
Criativa da UNESCO para as Media 
Arts (2015-2017) e é atualmente 
Coordenador Artístico do plano de 
ação decorrente desse mesmo título. 
Integra o comité de curadores da 
rede ENCAC (European Network for 
Contemporary Audiovisual Creation), 
ICAS (International Cities for 
Advanced Sound) e EMAP (European 
Media Art Platform) ao lado de 
representantes de instituições como 
Ars Electronica (Linz), LABoral (Gijón), 
CDN Montpellier (Montpellier), Club 
Transmediale (Berlim) Unsound 
(Cracóvia), Barbican Centre (Londres) 
TodaysArt (Haia) e MUTEK (Montreal).
Comissariou trabalhos nos domínios 
do som, imagem e cruzamentos 
disciplinares a, entre outros, Phill 
Niblock, Mark Fell, Beatriz Ferreyra, 
Ryoichi Kurokawa, Tarik Barri, Hans-
Joachim Roedelius, Jim O’Rourke, 
Joanie Lemercier, Keith Fullerton 
Whitman, Sarah Davachi, Salomé 
Lamas, AGF e Zimoun.

What exactly does the relationship between Art and 
Technology mean? What is the perspective on this 
relationship that we defend as our own?
Contemporaneity has brought an admirable set of 
technological techniques and devices that have reinvented 
our relationship with others and with the world, inevitably 
spilling over into the realm of Art, establishing with it 
a problematic relationship. The imbalance between 
technological proficiency and artistic relevance has 
fed dubious interpretations and generated fallacious 
expectations in the relationship between Art and Technology. 
This discrepancy is often translated into a tendency to 
polarize the two concepts and to consider superficial the 
artistic object that is sustained by a technological base.
It was precisely from the ideas of superficiality and surface 
that we set out to think the program of Index 2022, and 
in them we found a set of interesting perspectives. From 
visual to haptic elements, limits or interfaces, emergence or 
extraction zones, surfaces represent fundamental elements 
of human and natural ecosystems, as well as being powerful 
metaphors for technology-related artistic practices.
Paradoxically, the urgency of extracting ores such as 
lithium, and the consequent destruction of the respective 
natural ecosystems - as seems possible very close to us, 
in the region of Montalegre - is based on the incessant 
proliferation of technological apparatuses and on the 
promise of the use of green energy. Index proposes a 
discussion and reflection on this problematic, through its 
exhibition, performance and critical thinking dimensions.
But it also suggests something more. The generalization 
of the use of technological means in artistic practice has 
meant that some of the works that most excite us, and 
that we present here, are not considered works that fall 
within the domain of Art and Technology. Could this be the 
harbinger that the increasingly natural and recurrent use of 
advanced technology in artistic practice will dictate the end 
of this disciplinary segmentation?

Luís Fernandes
Artistic Direction

Performance Programme Curator
Exhibition Programme Co-curator 

Luís Fernandes (1981) is a musician, 
sound artist and curator based in 
Braga, Portugal. His work is developed 
within the domains of musical 
composition, performanc
e and art curating. He’s a teacher on 
Minho University’s Visual Arts degree 
and Media Art master degree.
Besides a consistent work in the 
exploratory electronic music domain, 
he has collaborated with a wide 
range of artists in the past years, 
including some key figures of modern 
portuguese music and international 
artists, such as Hans-Joachim 
Roedelius, Rhys Chatham and 
Toshimaru Nakamura.
He was guest lecturer at Berklee 
College of Music – Valencia, Elektra – 
Festival d’arts numériques (Montreal), 
Serralves Foundation, Off the page 
– The Wire, Universidade Católica 
Portuguesa and Escola Superior de 
Música e Artes do Espetáculo (Porto).
Luis Fernandes is also the artistic 
director of Semibreve Festival, 
since 2011, gnration, since 2014, 
and Index – art and technology 
biennial, since 2019. He was part 
of the application committee of 
the Braga UNESCO Creative City 
for the Media Arts (2015-2017) 
and is responsible for the artistic 
coordination of the project. He’s part 
of the ENCAC (European Network 
for Contemporary Audiovisual 
Creation) and EMAP (European Media 
Art Platform) curator’s committee 
alongside representants of Ars 
Electronica (Linz), LABoral (Gijón), 
CDN Montpellier (Montpellier), Club 
Transmediale (Berlim) or Onassis 
Cultural Centre (Athens). He has 
commissioned works to artists 
including Phill Niblock, Mark Fell, 
Stephan Mathieu, Ryoichi Kurokawa, 
Tarik Barri, Hans- Joachim Roedelius, 
Jim O’Rourke, Keith Fullerton 
Whitman, Sarah Davachi, AGF e 
Zimoun.
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Uma superfície como uma membrana, porosa, vibrátil, 
móvel, espaço de contacto permeável e maleável, de 
transição entre diferentes zonas, revelador de relações, 
de diferentes modos de existência e de perceção: foi esta 
a compreensão de superfície que pautou o desenho do 
percurso que fazemos neste programa de conferências 
e conversas. Superfícies onde se cruzam imaginários, 
poéticas, proposições estéticas com a tecnologia, mas 
também com um contexto específico que tem tanto de 
local como nos leva ao encontro de problemas com uma 
dimensão histórica e planetária, que são os implicados 
nos atuais planos de extração de lítio no norte de Portugal, 
um mineral fundamental para a transição tecnológica 
considerada indispensável para enfrentar o atual contexto 
das alterações climáticas. Nesta conjuntura, apelamos a 
que se considere que, para além de tecnologias, precisamos 
urgentemente de reativar a nossa capacidade em imaginar 
em conjunto.
Para o fazer, passaremos por encontros que nos convidam 
a refletir acerca da responsabilidade da nossa imaginação, 
quando desenhamos tecnologias e trazemos ao mundo 
objetos que, mesmo quando surgem com uma função 
específica, nos exprimem na nossa relação com os outros, 
tanto com os humanos e com o que não é do humano, mas 
do planeta, contribuindo assim para um certo estado do 
mundo. Escutaremos a forma como artistas que participam 
no Index 2022 trazem a questão da superfície para os 
seus trabalhos, como se relacionam com questões de 
ordem estética, mas também geopolítica, económica e 
filosófica, implicadas nos seus projetos e nas condições de 
produção dos seus percursos. Encontraremos movimentos 
sociais e ambientais e cientistas políticos. A engenharia 
de computação e a inteligência artificial encontrar-
se-á com a estética.  A filosofia surgirá várias vezes, 
convidando-nos amplificar a nossa compreensão da noção 
de superfície, mas também a imaginar de outra forma, a 
conceber um mundo onde não seja mais indispensável 
perfurar, extrair, “ir ao fundo”, para fazer emergir as energias 
das quais necessitamos para viver. Consideraremos as 
potências inexploradas da superfície, viraremos do avesso 
representações acerca da estabilidade dos lugares onde 
vivemos, e apelamos também à magia, não contra a 
realidade, mas como forma de preservar a sua possibilidade, 
de lhe restituir o movimento e, a nós, a capacidade de 
contribuirmos para a tecelagem de mundos possíveis de 
habitar.

Liliana Coutinho
Curadora Programa Pensamento

Liliana Coutinho (Lisboa, 1977)  é 
curadora e programadora de Debates 
e Conferências da Culturgest, em 
Lisboa. Doutora em Estética e 
Ciências da Arte pela Univ. Paris 1, 
é investigadora do I.H.C. – FCSH/
UNL. Escreve com regularidade, 
tendo coeditado o livro Paisagens 
Imprevistas (2020), dedicado ao 10º 
aniversário do Festival Materiais 
Diversos. Publicou, entre outros, “O 
delicado fio do comum”, em André 
Guedes, Ensaios para uma antológica, 
Kunsthalle Lissabon e Cura Books, 
2016; “L’objet: ni un fétiche ni 
une preuve, mais un don pour la 
performance”, in Performance Vie 
d’Archive, Les presses du réel, 2014; 
“O Coro, outra vez”, in Anne Teresa de 
Keersmaeker em Lisboa, INCM, 2013; 
“On the utility of a universal’s fiction”, 
in Gimme Shelter: Global Discourses 
In Aesthetics. Amsterdam University 
Press, 2013; «Hearing our pathway 
- A Sensous Walk», em Mobility and 
Fantasy in Visual Culture, London: 
Routledge, 2013. Foi responsável pelo 
Serviço Educativo do Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves. Como 
investigadora e curadora, colaborou 
com o Teatro Municipal Maria 
Matos, CAM – Fundação Calouste 
Gulbenkian, M.A.C. Serralves, Le 
Plateau (Paris), Artistas Unidos e 
Atelier Re.Al. É Professora convidada 
na Pós-Graduação em Curadoria de 
Arte, da FCSH/UNL.

A surface like a membrane, porous, vibrating, mobile, a 
permeable and malleable contact space, of transition 
between different areas, revealing relationships, 
different modes of existence and perception: this was the 
understanding of surface that guided the design of the route 
we take in this program of conferences and talks. Surfaces 
where imaginaries, poetics, aesthetic propositions with 
technology intersect, but also with a specific context that is 
both local and takes us to meet problems with a historical 
and planetary dimension, which are those involved in the 
current plans for lithium extraction in northern Portugal, 
a fundamental mineral for the technological transition 
considered indispensable to face the current context 
of climate change. At this juncture, we will appeal for 
consideration that, beyond technologies, we urgently need 
to reactivate our capacity to imagine together.

To do so, we will go through meetings that will invite us to 
reflect about the responsibility of our imagination, when we 
design technologies and bring into the world objects that, 
even when they appear with a specific function, express 
us in our relationship with others, both with humans and 
with what is not human, but planetary, thus contributing 
to a certain state of the world. We will listen to how artists 
participating in INDEX 2022 bring the question of surface 
into their work, how they relate to aesthetic, but also 
geopolitical, economic and philosophical issues, implicated 
in their projects and in the conditions of production of their 
paths. We will find social and environmental movements 
and political scientists. Computer engineering and artificial 
intelligence will meet aesthetics.  Philosophy will appear 
several times, inviting us to amplify our understanding of 
the notion of surface, but also to imagine differently, to 
conceive a world where it is no longer indispensable to drill, 
to extract, to “go deep” in order to bring forth the energies 
we need to live. We will consider the unexplored powers of 
the surface, we will turn representations about the stability 
of the places where we live upside down, and we will also 
appeal to magic, not against reality, but as a way to preserve 
its possibility, to restore its movement and, to us, the ability 
to contribute to the weaving of possible worlds to inhabit.

Liliana Coutinho
Conference Programme Curator

Liliana Coutinho (Lisbon, 1977) is a 
curator and programmer of Debates 
and Conferences at Culturgest, in 
Lisbon. Doctor in Aesthetics and Art 
Sciences by Univ. Paris 1, she is a 
researcher at the I.H.C. – FCSH/UNL. 
She co-edited the book Paisagens 
Imprevistas (2020) dedicated to the 
10th anniversary of the Festival 
Materiais Diversos, and published, 
among others, “The delicate thread of 
the common”, in André Guedes, Essays 
for an anthology, Kunsthalle Lissabon 
and Cura Books, 2016; “L’objet: ni un 
fétiche ni une preuve, mais un don 
pour la performance”, in Performance 
Vie d’Archive, Les presses du réel, 
2014; “The Choir, again”, in Anne Teresa 
de Keersmaeker in Lisbon, INCM, 2013; 
“On the utility of a universal’s fiction”, 
in Gimme Shelter: Global Discourses 
In Aesthetics. Amsterdam University 
Press, 2013; “Hearing our pathway 
- A Sensous Walk”, in Mobility and 
Fantasy in Visual Culture, London: 
Routledge, 2013. She was Head of 
Education at the Serralves Museum of 
Contemporary Art and, as a researcher 
and curator, she collaborated with 
Teatro Municipal Maria Matos, CAM 
– Calouste Gulbenkian Foundation, 
MAC Serralves, Le Plateau (Paris), 
Artistas Unidos and Atelier Re.Al She 
is a visiting professor at the Post-
Graduate Course in Contemporary Art 
Curatorship, at FCSH/UNL.



I
N
D
E
X
 2
0
2
2

I
N
D
E
X
 2
0
2
2

S
U
P
E
R
F
Í
C
I
E
 
S
U
R
F
A
C
E

S
U
P
E
R
F
Í
C
I
E
 
S
U
R
F
A
C
E

98

A superfície da terra é um espaço liminar contestado. Não 
apenas na região do Minho, onde a prospecção de lítio 
tem gerado controvérsia, mas acima de toda a superfície 
terrestre, retalham-se zonas naturais em propriedades 
várias, independentemente do estado líquido, arenoso, 
verdejante ou árido da matéria que a cobre. A potencial 
extração dos recursos que existem por baixo dessas zonas 
justifica gestos de perfuração, rompimento e explosão da 
superfície de modo a aceder ao seu anterior.
O mar, a terra, as pedras e mesmo o ar, que idealmente 
seriam bens partilhados por toda a humanidade, são 
efetivamente balizados em conceções jurídicas e 
proprietárias. Estas conceções materializam-se em 
contratos de posse, licenças de exploração, estratégias de 
gestão de territórios de cariz governamental ou privado. 
Expropriam-se as matérias de qualquer agência ou direitos, 
de relações de solidariedade entre partes. E alteram-se 
modos de vida, condições laborais, equilíbrios ecológicos de 
quem vive ou trabalha naqueles territórios. A superfície é, 
acima de tudo, uma fronteira geopolítica entre concepções 
diversas de desenvolvimento.
Com base no pensamento do filósofo Michael Marder, que 
nos convida a desenvolver um conhecimento superficial 
(sensível, solar) como alternativa ao conhecimento profundo 
(racional, nuclear) que domina o pensamento ocidental, 
esta série de projetos põe em questão a riqueza ontológica 
e mineral da exploração em profundidade, e propõe 
outras visões de desenvolvimento através da investigação 
superficial e sensível. Expõe superfícies liminares, 
fronteiras especulativas e matérias politizadas– madeira, 
cobre, lítio, água, diamantes, platina e dados. Oferece 
perspetivas acerca do modo como nos podemos relacionar 
com a matéria no futuro, já não enquanto recurso desprovido 
de subjetividade, mas antes enquanto aliada fundamental 
num novo paradigma ecológico mais-que-humano.

Mariana Pestana
Curadora Programa Expositivo 

Mariana Pestana (1982) vive e 
trabalha em Lisboa. É arquitecta, 
curadora e investigadora no 
campo da arquitectura e design 
contemporâneos. Cria programas 
culturais como exposições, eventos, 
instalações e publicações.  É 
Doutorada em Arquitectura pela 
Bartlett School of Architecture 
(2019), fez Mestrado em Narrative 
Environments da Central Saint 
Martins, UAL (2010) como bolseira da 
Fundação Calouste Gulbenkian, e é 
formada em Arquitectura pela FAUP, 
Universidade do Porto (2006).
É co-fundadora e directora dos 
The Decorators, um estúdio 
interdisciplinar que concebe objectos, 
workshops, eventos e edifícios 
através de processos colaborativos 
que investigam noções de lugar, 
comunidade e comensalidade. Foi 
curadora geral da 5a Bienal de Design 
de Istanbul (2020-21) Empathy 
Revisited: designs for more than one, 
que comissariou intervenções no 
espaço público, instalações, projectos 
de investigação e uma série de filmes 
sobre solidariedade interpessoal 
e interespécies. Anteriormente, 
foi curadora do programa Fiction 
Practice, uma série de workshops e 
publicação (Onomatopee, 2020) para 
a Porto Design Biennial. Entre 2015 
e 2019 trabalhou como curadora 
no Departamento de Arquitectura, 
Design e Digital no Victoria and Albert 
Museum onde foi co-curadora das 
exposições The Future Starts Here 
(Victoria and Albert Museum, 2018) 
e This Time Tomorrow (Davos, 2016). 
Deu aulas na Central Saint Martins 
e Chelsea College of Arts entre 
outras universidades, e atualmente é 
Professora Assistente Convidada no 
Instituto Superior Técnico em Lisboa. 

The earth’s surface is a contested liminal space. Not only 
in the Portuguese region of Alto Minho, where lithium 
prospection generates controversy, but above the whole 
earth’s surface, natural zones are shredded into property, 
regardless of the liquid, sandy, green or arid state of 
the matter that covers it. The potential extraction of the 
resources that lie beneath these zones justifies gestures of 
drilling, breaking and blasting the surface in order to access 
its inside. 
The sea, the land, the rocks, and even the air, which ideally 
would be goods shared by all humankind, are in fact 
delimitated by legal and proprietary conceptions. These 
conceptions are materialized in contracts of possession, 
exploratory licenses, and management strategies of 
governmental or private territories. They expropriate 
materials from any agency or rights, from relationships of 
solidarity between parties. And they alter the modes of life, 
the working conditions and the ecological balance of those 
who live or work in those territories. The surface is, above 
all, a geopolitical border between diverse conceptions of 
development.
Based on the thought of philosopher Michael Marder, 
who invites us to develop a superficial (sensitive, solar) 
knowledge as an alternative to the deep (rational, nuclear) 
knowledge that dominates Western thought, this series 
of projects calls into question the ontological and mineral 
richness of in-depth exploration, and proposes other 
visions of development through superficial and sensitive 
investigation. It exposes liminal surfaces, speculative 
boundaries, and politicized matter — wood, copper, 
lithium, water, diamonds, platinum, and data. And it offers 
perspectives on how we might relate to matter in the future, 
no longer as a resource devoid of subjectivity, but as a 
fundamental ally in a new more-than-human ecological 
paradigm.

Mariana Pestana
 Exhibition Programme Curator 

Mariana Pestana works and lives in 
Lisbon. She is an architect, researcher 
and curator specialized in the 
field of contemporary design and 
architecture. Her work materializes 
in cultural programmes that take 
the form of exhibitions, events, 
conferences, installations and 
publications. Mariana holds a PhD in 
Architectural Design from the Bartlett 
School of Architecture (2019), an 
MA in Narrative Environments from 
Central Saint Martins, UAL (with 
Calouste Gulbenkian Scholarship 
2010) and is formed in Architecture 
from FAUP, University of Porto (2006). 
She is co-founder and director of The 
Decorators, an interdisciplinary studio 
that makes collaborative projects 
ranging from furniture to buildings, 
with the aim to expand notions of 
place, community and commensality 
(eating together). 
Mariana was the curator of the 
5th Istanbul Design Biennial titled 
Empathy Revisited: designs for more 
than one (2020-21), which explored 
interpersonal and interspecies 
solidarity through public space 
interventions, research commissions 
and a film series. Previously, 
Mariana curated Fiction Practice, a 
workshop programme and publication 
(Onomatopee, 2020)  for the Porto 
Design Biennial and co-curated the 
exhibition series Eco-Visionaries, 
(MAAT, Lisbon, Matadero, Madrid 
and Royal Academy, London). 
Between 2015 and 2018 she worked 
as a curator at the Department of 
Architecture, Design and Digital at the 
Victoria and Albert Museum where 
she co-curated The Future Starts Here 
(V&A, 2018) and This Time Tomorrow 
(Davos, 2016). Having lectured at 
Central Saint Martins (2011-14) and 
Chelsea College of Arts (2012-15) 
among other universities, Mariana 
is currently an Invited Assistant 
Professor at Instituto Superior Técnico 
in Lisbon. 
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PERFORMANCE

12 Maio Quinta
12 May Thursday

Ryoichi Kurokawa
Subassemblies
Theatro Circo

21:30

13 Maio Sexta
13 May Friday

France Jobin & Markus 
Heckmann
Entanglement
Theatro Circo

21:30

22:30 Matthew Biederman 
& Pierce Warnecke + 
Supernova Ensemble 
Spillover
Theatro Circo 

14 Maio Sábado
14 May Saturday

Florian Hecker
gnration

22:00

20 Maio Sexta
20 May Friday

João Martinho Moura 
space~aprox
Theatro Circo

21:30

22:30 Dust Devices & berru 
Áspero
Theatro Circo 

21 Maio Sábado
21 May Saturday

22 Maio Domingo
22 May Sunday

Bruno Latour & 
Frédérique Aït-Touati 
Inside
Conferência-Perfor-
mance
Conference-Perfor-
mance
Mosteiro de Tibães

11:00
14:30
17:00

People Like Us
The Mirror
gnration

22:00

ODE: Orquestra 
de Dispositivos 
Eletrónicos + Pedro 
Augusto + Mariana 
Vilanova
Theatro Circo 

17:00
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EXPOSIÇÃO
EXHIBITION 

12 - 22 Maio
12 - 22 May

Dele Adeyemo, Ibiye 
Camp & Dámaso Ran-
dulfe with
alumni-in-residence 
Alexa Szekeres & Remi 
Kuforiji 
Demonic Strata

Museu Nogueira
da Silva

Bethany Rigby
Mining the Skies

Formafantasma 
Cambio / Seeing the 
wood for the trees / 
Quercus 

Tiago Patatas 
Infraestruturas 
Relacionais: 
Resistências, Táticas
e Potenciais

Salão Medieval 
da Reitoria da 
Universidade do 
Minho

Carlos Sfeir Vottero
La [Re]constitución
de los Andes

Museu dos 
Biscainhos

Mosteiro de Tibães Berru
Lake Device

Carlos Sfeir Vottero 
Earth Beings

Ginevra Petrozzi
Digital Esoterism

Jana Winderen 
Surviving the Impact
of Raindrops

Theatro Circo Calum Bowden
Worlds With(out) Us

Studio Folder
Italian Limes

Berru
Another Object 

Peter Burr
Collective Monuments

Espaço Público
Public Space

Online Matt Nish-Lapidus 
Finger Plays 

Huniti Goldox
Para Gardens 

Tong Wu &
Yuguang Zhang
Bureau of Cloud 
Management 

Yuqian Sun
Wander [001] 

Florian Hecker 
Syn As Tex Scene 

Jonathan Saldanha 
Lago Libidinal

gnration
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PENSAMENTO
CONFERENCES

13 Maio Sexta
13 May Friday

Delfina Fantini van 
Ditmar + Virginia Tassinari
Conversa Talk
Reitoria
 Universidade do Minho

18:30

14 Maio Sábado
14 May Saturday

15:30 Miguel Carvalhais + 
Mário Figueiredo + 
Luísa Ribas
Conversa Talk
Museu D. Diogo de 
Sousa

André Barata
Conversa Talk
Museu D. Diogo de 
Sousa

17:30

16 Maio Segunda
16 May Monday

Sobre Superfícies: 
Podcast com artistas 
do Index 2022
On Surfaces: Podcast 
with Index 2022 artists
Conversa Talk
Online

19:00

17 Maio Terça
17 May Tuesday

Tiago Patatas
Sistemas de 
Co-Existência: 
Extrativismos, Fluxos, 
Alternativas
Co-Existence Systems: 
Extractivisms, Flows, 
Alternatives
Podcast
Online

19:00

19 Maio Quinta
19 May Thursday

Federico Campagna
Conversa Talk
Online

19:00

18 Maio Quarta
18 May Wednesday

Tiago Patatas
Sistemas de 
Co-Existência: 
Extrativismos, Fluxos, 
Alternativas
Co-Existence Systems: 
Extractivisms, Flows, 
Alternatives
Podcast
Online

19:00

20 Maio Sexta
20 May Friday

Jonathan Uliel 
Saldanha + Liliana 
Coutinho
Conversa Talk
gnration

18:30

21 Maio Sábado
21 May Saturday

Bruno Latour & 
Frédérique Aït-Touati
Inside 
Conversa Talk
Mosteiro de Tibães

11:00
14:30
16:00

Michael Marder
Conversa Talk
Mosteiro de Tibães

17:00

Superfícies de 
Encontro: Conversa 
Aberta
Conversa Talk
Mosteiro de Tibães

18:15
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EDUCAÇÃO
EDUCATION

12 Maio Quinta
12 May Thursday

14 Maio Sábado
14 May Saturday

Delfina Fantini van
Ditmar + Filipe Pais
Designs of Care
Workshop
gnration

10:00

Visitas Orientadas às 
Exposições
Guided Tours to the 
Exhibition Programme

10:00
11:00
15:00

10:30 Markus Heckmann 
TouchDesigner 
for interactive 
Installations
Workshop
gnration

10:00 O Circuito vai ao Index
Circuito goes to Index
Workshop
gnration

15 Maio Domingo
15 May Sunday

21 Maio Sábado
21 May Saturday

22 Maio Domingo
22 May Sunday

Visitas Orientadas às 
Exposições
Guided Tours to the 
Exhibition Programme

10:00
11:00
15:00

Visitas Orientadas às 
Exposições
Guided Tours to the 
Exhibition Programme

10:00
11:00
15:00

Visitas Orientadas às 
Exposições
Guided Tours to the 
Exhibition Programme

10:00
11:00
15:00

10:00 O Circuito vai ao Index
Circuito goes to Index
Workshop
gnration
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Em subassemblies, ruínas físicas são renderizadas 
digitalmente utilizando uma combinação de dados de 
imagem 3D, imagens térmicas e filmagens. O trabalho 
recorre a filmagens de formas arquiteturais em vários 
estados de degradação, juntamente com interpretações 
digitalizadas de ruínas, criando “uma realidade híbrida que, 
através das suas camadas de ordem e desordem, renova 
a linha temporal aceite pela história e expõe as forças 
da natureza e da arte através das suas possibilidades 
combinadas”.  
subassemblies explora a poderosa relação entre os edifícios 
e o seu ambiente, as estruturas feitas pelo homem e pela 
natureza. Também articula o papel combinado do ser 
humano e dos meios digitais na produção e compreensão 
do espaço; o crescente envolvimento de algoritmos na 
definição do que é construído, como as estruturas são 
reparadas, e talvez o que define uma “ruína”.

12 May
Thursday

Ryoichi Kurokawa 
subassemblies

Theatro Circo
Sala Principal
21:30

In subassemblies physical ruins are digitally rendered using 
a combination of 3D imaging data, thermal images and 
filmed footage. The work weaves footage of architecture in 
varying stages of disrepair together with digitally rendered 
interpretations of ruins, creating “an in-motion hybrid 
reality that, through its layers of order and disorder, renews 
history’s accepted timeline and exposes the forces of nature 
and art for their combined possibilities.  
subassemblies explores the powerful relationship between 
buildings and their surroundings, human-made structures 
and nature. It also articulates the combined role of humans 
and digital media in producing and understanding space; 
the increasing involvement of algorithms in defining what 
is built, how structures are repaired, and perhaps what 
constitutes a ‘ruin’.  

12 Maio
Quinta

Espetáculo audiovisual
2019 
Projeção HD / som de 4 
canais / 16 canais luz strobe
45’00”  
Concepção, direção, 
composição
e programação
Ryoichi Kurokawa 
Produtor
Nicolas Wierinck
(Archer & Weaver) 
Coprodução
LOXOSconcept (Matera 
2019), MUTEK, Stereolux/
Scopitone, TodaysArt 
Agradecimentos
FUTUR 21 / LWL and LVR 
industrial museums 
Produzido por
Studio RYOICHI
KUROKAWA 

Japanese artist Ryoichi Kurokawa 
is a true poet of transformative 
cinema, lyrically transfiguring 
the analogue representations of 
perceived nature into digital streams 
of vertiginous imagery & emotion. The 
architecturally crafted precision of 
his sensitively synched fragmentary 
images placed side by side on 
our retina, tends to displace the 
persistence of blurred memory under 
the effect of boundless luminosity. 
Audio and visual concordance are key 
in Kurokawa’s works. He considers 
both the audio and visual element as 
different vectors of a unique piece 
and insists that they have to flow 
together to enter a collision at the 
same time.  

O artista japonês Ryoichi Kurokawa é 
um dos expoentes da arte computa-
cional no panorama internacional, 
transfigurando liricamente as rep-
resentações analógicas da natureza 
em correntes digitais de imagens e 
emoções vertiginosas. O sincronismo 
sonoro e visual é fundamental nas 
suas obras. Ryoichi considera tanto o 
elemento áudio como o visual como 
vetores diferentes de uma peça única 
e insiste que têm de fluir juntos para 
entrar em colisão ao mesmo tempo.  

Audiovisual show
2019 
HD projection | 4.1ch sound | 
16ch strobe light 
45’00”  
Concept, direction,
composition,
programming
Ryoichi Kurokawa 
Producer
Nicolas Wierinck
(Archer & Weaver) 
Co-production
LOXOSconcept (Matera 
2019), MUTEK, Stereolux/
Scopitone, TodaysArt 
Acknowlegment
FUTUR 21 / LWL and LVR 
industrial museums 
Produced by
Studio RYOICHI
KUROKAWA 

Main Room

PERFOR-
MANCE
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Entanglement é um projeto artístico na senda da  
investigação científica, inspirado pelo conceito e pelas 
propriedades do enredamento na física quântica e na 
teoria dos campos quânticos. As fontes de inspiração de 
France Jobin e Markus Heckmann baseiam-se nas duas 
teorias dominantes que explicam o enredamento quântico: 
a interpretação de Copenhaga e o multiverso (quantum 
decoherence). Para além destas duas teorias, há a fluidez 
do tempo e o princípio do emaranhamento quântico. A 
performance Entanglement é inspirada pelas mesmas 
teorias; uma experiência imersiva ambiciosa que será 
apresentada neste Index. 

France Jobin & Markus Heckmann 
Entanglement

Theatro Circo
Sala Principal
21:30

Entanglement is an artistic project at the crossroads of 
scientific research inspired by the concept and properties 
of entanglement in quantum physics and quantum fields 
theory. The sources of inspiration of France Jobin and 
Markus Heckmann are based on the two current dominant 
theories explaining quantum entanglement: the Copenhagen 
interpretation and the multiverse (quantum decoherence). 
In addition to these two theories, there is the fluidity of 
time and the principle of quantum entanglement. The 
Entanglement performance is inspired by the same theories; 
an ambitious immersive experience that will be presented at 
Index 2022.

A arte sonora de France Jobin, 
referida como “sound-sculpture”, 
distingue-se por uma abordagem 
minimalista a ambientes sonoros 
complexos. Desde meados da década 
de 90, Jobin tem desenvolvido 
composições meticulosas na 
intersecção do analógico com o 
digital. As suas instalações seguem 
um percurso similar, integrando 
elementos musicais e visuais 
inspirados na arquitectura de diversos 
locais. Jobin editou numerosos 
álbuns a solo para diversas editoras 
de renome e os seus concertos e 
instalações foram apresentados em 
várias cidades, um pouco por todo o 
mundo.
Antes de obter o cargo de Diretor 
Técnico na Derivative, entidade 
criadora do software TouchDesigner, 
o alemão Markus Heckmann estudou 
tecnologia media na Universidade de 
Ilmenau e na Universidade Bauhaus. 
Os trabalhos de Heckmann tendem a 
combinar a estética da computação 
gráfica com a fisicalidade da luz. 
Para além de colaborar na criação 
de elementos  visuais para artistas 
como Carsten Nicolai, ou software 
para controlar as Kinetic Lights para 
o estúdio WHITEvoid, Heckmann 
ocasionalmente desenvolve estímulos 
visuais para eventos techno, sob a 
alter-ego de Wüstenarchitekten.

France Jobin’s audio art, referred to as 
‘sound-sculpture’, distinguishes itself 
by a minimalist approach to complex 
sound environments. Since the mid-
1990s, she has crafted meticulous 
compositions at the intersection of 
analog and digital. Her installations 
follow a parallel route, integrating mu-
sical and visual elements inspired by 
the architecture of diverse locations. 
Jobin has produced numerous solo al-
bums under various renowned labels 
and her concerts and installations 
have been presented in several cities 
around the world.
Born in Germany in 1977, Markus 
Heckmann studied Media-technology 
at the University of Ilmenau and the 
Bauhaus University in Weimar before 
obtaining in 2006 the position of 
Technical Director at Derivative, the 
maker of TouchDesigner, in Toronto. 
Heckmann’s personal works have 
always tended to combine the aes-
thetic aspects of generative computer 
graphics with the almost physical 
aspects of light. Apart from producing 
visuals and installations for artists 
like Carsten Nicolai or applications to 
control the KineticLights of WHITE-
void, he occasionally takes care of 
visual stimuli at techno events under 
the nickname Wüstenarchitekten.

13 May
Friday

13 Maio
Sexta

Main Room

Perto da rural Montalegre, uma montanha inteira poderá ser 
destruída para viabilizar o desenvolvimento de uma mina de 
lítio. Situadas a poucos quilómetros do reservatório de água 
potável de Rabagão e com a montanha entre elas, estão 
as aldeias de Carvalhais e Rebordelo. Embora por um lado 
estas iniciativas sejam pintadas de verde, na extração de 
qualquer tipo de material há impactos irreversíveis a serem 
considerados na paisagem, cultura e pessoas. 
As fronteiras são margens, divisões que separam duas 
zonas distintas: sejam elas políticas, geográficas, históricas, 
sociais, culturais, geológicas ou tectónicas. Podem ser 
naturais ou artificiais, progressivas ou abruptas, reais ou 
especulativas, fisicamente visíveis ou desenhadas num 
mapa. Através da utilização da fotogrametria aérea e 
terrestre, como meio de visualizar e sonificar os limites 
ambientais reais e especulativos, Spillover propõe uma 
metáfora para uma mudança sistémica e um ponto de 
reflexão sobre a nossa relação com a extracção ambiental. 
Falando da potencial imposição, ecologicamente 
desastrosa, da extração e processamento de lítio, Spillover 
investiga as divisões que nos separam do nosso ambiente 
natural e a interação entre natureza, cultura, política 
e economia. Em estreia mundial, Spillover resulta de 
encomenda pelo Index 2022. 

Matthew Biederman & Pierce Warnecke
+ Supernova Ensemble

Spillover 
Theatro Circo
Sala Principal
22:30

13 Maio
Sexta

Pierce Warnecke é um artista 
digital multidisciplinar. O seu 
trabalho, na fronteira entre a música 
experimental, as artes digitais e 
a videoarte, é influenciado pela 
observação dos efeitos do tempo 
sobre a matéria: modificação, 
deterioração e desaparecimento. 
Colabora frequentemente com 
figuras proeminentes tais como Frank 
Bretschneider, Matthew Biederman, 
Yair Elazar Glotman e Keith Fullerton 
Whitman, entre outros. Apresentou o 
seu trabalho sob a forma de atuações, 
concertos e instalações no MUTEK, 
ZKM, CTM, Elektra, KW Institut, 
La Biennale NEMO, Sonic Acts, 
Martin Gropius Bau, MAC Montreal, 
Scopitone, LEV Festival, SXSW, FILE, 
etc. Entre 2017 e 2019 compôs várias 
peças audiovisuais para o projeto 
Hexadome do Institute for Sound 
and Music em Berlim, São Francisco, 
Montreal e muito mais. A sua música 
foi publicada em raster-media (DE) e 
Room40 (AU), e é representado pela 
Agência DISK em Berlim. 

Matthew Biederman tem vindo a 
realizar e a exibir obras que exploram 
a percepção, saturação dos meios e 
sistemas de dados desde meados dos 
anos 90. As suas instalações têm sido 
exibidas nos EUA, América do Sul e 
Europa, numa variedade de festivais 
e locais como o 7 ATA Festival 
Internacional (Lima, Peru). Como 
realizador de cinema e vídeo, as suas 
obras foram incluídas no Festival FILE 
(São Paulo), Festival Novas Formas 
(Vancouver), Festival Edimburgo 
Fringe, Encontros Internacionais de 
Paris/Berlim, e Festival de Cinema 
Subterrâneo de Chicago. As suas 
obras foram exibidas no Festival 
ZeroOne2006, na Bienal SCAPE na 
Nova Zelândia. Atuou em festivais 
como Mutek, Elektra, La Batie, ISEA, 
Futuresonic e Ars Electronica, entre 
muitos outros.

Com direção artística por João Dias 
e José Alberto Gomes, o Supernova 
Ensemble está sediado no norte de 
Portugal enquanto projeto artístico 
independente incubado no programa 
Artista Residente da Circular 
Associação Cultural. Criado em 2022, 
o Supernova Ensemble é um coletivo 
artístico dedicado à música inovadora 
nas áreas  performativas, novas 
mídias e artes sonoras num novo 
contexto de trabalho para desenvolver 
e atender novos públicos. Com 
uma formação artística e musical 
diversificada (jazz, clássica, moderna, 
improvisada, experimental, eletrónica, 
novas mídias, tecnológica,...) o grupo 
pretende construir um mundo em que 
novas ideias sonoras fluam livremente 
através de géneros e mídias, incluindo 
música, teatro, dança, vídeo, 
eletroacústica, música de câmara, 
instalações sonoras, etc. 

13 May
Friday

Theatro Circo
Main Room
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Near rural Montalegre, an entire mountain may be destroyed 
to facilitate a proposed lithium mine. Situated only a few 
kilometers from the Rabagao drinking water reservoir, are 
the villages of Carvalhais and Rebordelo with the mountain 
between them. While on one hand, initiatives are painted 
green, but with extraction of any kind, there are irreversible 
impacts on the landscape, culture and people to be 
considered.
Borders are edges, divisions that separate two distinct 
zones: be they political, geographical, historical, social, 
cultural, geological, tectonic…They can be natural or 
manufactured, progressive or abrupt, actual or perceived, 
physically visible or drawn on a map, imaginary or real. 
Through the use of aerial and land based photogrammetry 
as a means to visualize and sonify both real and perceived 
environmental limits provides a metaphor for a systemic 
shift and a point of reflection of our relationship with 
environmental extraction. Speaking to the potential 
ecologically disastrous imposition of the mining and 
processing of lithium, Spillover investigates the divisions 
that separate us from our natural surroundings and the 
interplay between nature, culture, politics and economics. 
Commissioned by Index 2022, Spillover is a world premiere. 

Pierce Warnecke is a multidisciplinary 
digital artist. His work, on the border 
between experimental music, digital 
arts and video art, is influenced by 
the observation of the effects of time 
on matter: modification, deterioration 
and disappearance. He frequently 
collaborates with prominent figures 
such as Frank Bretschneider, Matthew 
Biederman, Yair Elazar Glotman and 
Keith Fullerton Whitman among 
others. He has presented his work in 
the form of performances, concerts 
and installations at MUTEK, ZKM, 
CTM, Elektra, KW Institut, La Biennale 
NEMO, Sonic Acts, Martin Gropius 
Bau, MAC Montreal, Scopitone, LEV 
Festival, SXSW, FILE, etc. Between 
2017 and 2019 he composed several 
audiovisual pieces for the Institute for 
Sound and Music’s Hexadome project 
in Berlin, San Francisco, Montreal and 
more. His music has been published 
on raster-media (DE) and Room40 
(AU), and he is represented by DISK 
Agency in Berlin. 

Matthew Biederman has been 
performing and exhibiting works 
which explore perception, media 
saturation, and data systems since 
the mid nineties. His installations 
have been exhibited in the US, South 
America, and Europe, in a variety 
of festivals and venues such as 7 
ATA Festival Internacional (Lima, 
Peru). As a film and video maker, 
his works have been included in 
the FILE festival (São Paulo), New 
Forms Festival (Vancouver), the 
Edinburgh Fringe Festival, Paris/
Berlin International Meetings, and the 
Chicago Underground Film Festival. 
His public works have been shown 
at the ZeroOne2006 Festival, the 
SCAPE Biennial in New Zealand. His 
performances have been featured 
at such festivals as Mutek, Elektra, 
La Batie, ISEA, Futuresonic, Ars 
Electronica, and among many others.

With artistic direction by João Dias 
and José Alberto Gomes, Supernova 
Ensemble is based in the north of 
Portugal as an independent artistic 
project incubated in the Cultural 
Association Circular’s Resident Artist 
program. Created in 2022, Supernova 
Ensemble is an artistic collective 
dedicated to innovative music in 
performative, new media and sonic 
arts fields in a new work context to 
develop and serve new audiences. 
With a diverse artistic and musical 
background  (jazz, classical, modern, 
improv, experimental, electronic, new 
media, technological,...) the group 
pretends to build a world in which 
powerful new sonic ideas flow freely 
across genres and media, including  
music, theater, dance, video, 
electroacustic, chamber music, sound 
installations, etc.

Neste espetáculo, Florian Hecker estabelece pontes 
temáticas com Syn as Tex Scene, peça sonora exposta 
na galeria gnration do gnration. Continuando projetos 
anteriores que encenam a relação impressionista, ou 
mesmo alucinogénica, entre objetos sonoros, encontro 
auditivo e a nossa autopercepção dentro do espaço, a 
performance de Hecker seguirá uma linha de investigação 
recente que se aproxima das abordagens da análise auditiva 
computacional e da síntese de materiais sensoriais.

Florian Hecker

gnration
22:00

Florian Hecker’s performance features thematic aspects 
related to his sound piece presented in gnration’s gallery 
spaces. Extending earlier projects that staged the 
impressionistic or even hallucinatory relationship between 
sonic objects, the auditory encounter, and our self-
perception within space, Hecker’s performance advances 
a more recent line of inquiry engaged with bleeding-edge 
approaches to computational auditory analysis and the 
synthesis of sensory materials.

14 May
Saturday

14 Maio
Sábado

Florian Hecker nasceu em 1975 em 
Augsburg, na Alemanha. Estudou 
Linguística Computacional e 
Psicolinguística na Universidade 
Ludwig Maximilian, em Munique, 
e Belas Artes na Akademie der 
Bildenden Künste. Atualmente vive e 
trabalha na Alemanha.
Hecker expõe o seu trabalho nos 
formatos de performance, instalação 
e publicação. Desde 1996 que se 
apresenta nas mais importantes salas 
de concertos e festivais de música 
eletrónica, dando também a conhecer 
exposições individuais e coletivas em 
galerias, museus e centros de arte. 
Paralelamente, tem desenvolvido 
pesquisas sonoras no contexto da 
arte contemporânea. Entre a imensa 
lista de trabalhos que desenvolveu e 
apresenta, destacam-se Inspection 
(Maida Vale Project), comissariado 
pela BBC Radio 3 como a primeira 
emissão binaural ao vivo da BBC; a 
colaboração com o escritor e filósofo 
iraniano Reza Negarestani em A 
Script for Machine Synthesis, dada 
a conhecer no Museu Stedelijk, em 
Amesterdão, e na Maison de la Radio, 
em Paris; ou Formulation (FLV Project), 
apresentada como parte da exposição 
inaugural da Fondation Louis Vuitton, 
em Paris. Em 2009, colaborou numa 
série de performances com o músico 
e compositor britânico Aphex Twin.

Traversing performance, installation, 
and publications, Florian Hecker 
works with synthetic sound, the 
listening process and the audience’s 
auditory experience. Since 1996, 
Hecker has performed internationally, 
both in major concert halls and 
festivals for contemporary electronic 
music. His work Inspection (Maida 
Vale Project) has been commissioned 
by BBC Radio 3 as the BBC’s first 
ever live binaural broadcast and 
FAVN has been presented at Alte 
Oper Frankfurt in partnership with 
MMK Museum für Moderne Kunst 
Frankfurt am Main (both 2016). His 
collaboration with Reza Negarestani, 
A Script for Machine Synthesis has 
been performed at the Stedelijk 
Museum Amsterdam and at the 
Maison de la Radio, Paris, (both 2015); 
and Formulation (FLV Project) was 
presented as part of the inaugural 
exhibition at the Fondation Louis 
Vuitton, Paris (2014). Recent major 
exhibitions and performances include 
Florian Hecker - Resynthesizers, 
Fitzpatrick-Leland House, Los Angeles 
(2021) and Florian Hecker - Synopsis / 
Seriation, CU Art Museum, University 
of Colorado Boulder, CO, USA (2018). 
Hecker has an extensive discography, 
including: Synopsis Seriation (Editions 
Mego, Vienna, 2021); Statistique 
Synthétique (GRM Portraits, Paris, 
2020); Inspection II (Editions Mego, 
Vienna & Urbanomic Falmouth, UK, 
2019); A Script for Machine Synthesis 
(Editions Mego, Vienna, 2017); 
Articulação Sintetico (Editions Mego, 
Vienna, 2017) and Hecker Leckey 
Sound Voice Chimera (Pan, Berlin, 
2015).
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20 May
Friday

20 Maio
Sexta

João Martinho Moura 
space~aprox

Theatro Circo
Sala Principal 
21:30

João Martinho Moura é um dos artistas media portugueses 
mais internacionais, tendo, nos últimos anos, apresentado 
o seu trabalho em mais de 20 países. No decorrer da 
sua atividade artística entrou em contacto próximo com 
diferentes teorias e conceitos sobre o espaço e perceção: 
de cometas ou asteroides a centenas de milhões de 
quilómetros da Terra, a espaços ocupados entre átomos, 
matérias em diferentes estados, ao espaço íntimo do corpo, 
foi assimilando visões e perceções, de aproximação, de 
limite, quer artísticas ou científicas. Para o Index, João 
Martinho Moura preparou uma peça performance onde 
coloca, de forma abstrata e possivelmente mais intimista, 
reflexões, passagens pelo conceito de espaço, às vezes 
percetível, às vezes obliterado, recorrendo a lembranças, 
memórias, registos ou anotações sonoras e visuais. 

Theatro Circo
Main Room

João Martinho Moura desenvolve o 
seu trabalho na área das Media Arts 
desde o início da década de 2000. 
Investiga a arte digital, as interfaces, 
a visualização, a música eletrónica, 
a realidade virtual e a estética 
computacional. Em 2013 recebeu, em 
Lisboa, o Prémio Nacional Multimédia 
Arte e Cultura pelo seu contributo na 
área das artes digitais em Portugal. 
Desde 2009 é artista convidado 
no Balleteatro, Porto, colaborando 
com a coreógrafa Né Barros. É 
autor de diversas publicações 
académicas na área das media arts, 
interfaces e visualização. O seu 
trabalho foi incluído nas coleções 
de curadoria “Selected Works ARS 
ELECTRONICA Animation Festival” 
(Linz, 2012), “Processing curated 
collection” (EUA, 2008) e no catálogo 
da ISEA 2019 – 25th International 
Symposium on Electronic Art, 
na Coreia do Sul, onde foi artista 
convidado. É membro fundador da 
Artech - International Association, 
e é membro da cooperativa artística 
Au Au Feio Mau. Desde 2013 tem 
colaborado, como artista media, em 
algumas instituições internacionais 
como a ESA – Agência Espacial 
Europeia, o INL – Laboratório Ibérico 
Internacional de Nanotecnologia, 
a NATO – Organização do Tratado 
do Atlântico Norte, e a UNESCO. 
Em 2018-2019 foi artista laureado 

João Martinho Moura is one of the most international Por-
tuguese media artists, having, in recent years, presented his 
work in over 20 countries. During his artistic activity, he has 
been in close contact with different theories and concepts 
about space and perception: from comets or asteroids 
hundreds of millions of kilometers from Earth, to spaces 
occupied between atoms, matter in different states, to the 
intimate space of the body, he has been assimilating visions 
and perceptions, of closeness, of limits, whether artistic 
or scientific. For Index, João Martinho Moura has prepared 
a performance piece where he places, in an abstract and 
possibly more intimate way, reflections, passages through 
the concept of space, sometimes perceptible, sometimes 
obliterated, using memories, records or sound and visual 
annotations.  

e residente no programa da 
Comissão Europeia STARTS (EU 
Science, Technology and Arts), 
tendo apresentado o resultado 
do seu trabalho e investigação no 
INL em Braga, no IRCAM – Centro 
Pompidou e no Centquatre em 
Paris, e na galeria Art Center Nabi, 
em Seoul. Em 2020 foi laureado 
com o prémio MindSpaces, um 
programa da Comissão Europeia 
que visa criar novas abordagens 
urbanas e arquitetónicas integrando 
“neuroambientes” imersivos em 
realidade virtual.

João Martinho Moura has been 
developing his work in the area of 
Media Arts since the early 2000s. He 
investigates digital art, interfaces, 
visualization, electronic music, 
virtual reality and computational 
aesthetics. In 2013 he received, in 
Lisbon, the National Multimedia 
Art and Culture Award for his 
contribution in the area of digital arts 
in Portugal. Since 2009 he has been 
a guest artist at Balleteatro, Porto, 
collaborating with choreographer 
Né Barros. He is the author of 
several academic publications in 
the area of media arts, interfaces 
and visualization. His work was 
included in the curated collections 
‘Selected Works ARS ELECTRONICA 
Animation Festival’ (Linz, 2012), 

‘Processing curated collection’ (USA, 
2008) and in the catalog of ISEA 2019 
- 25th International Symposium on 
Electronic Art, in South Korea, where 
he was a guest artist. He is a founding 
member of Artech - International 
Association, and is a member of the 
artistic cooperative Au Au Feio Mau. 
Since 2013 he has collaborated, as 
a media artist, in some international 
institutions such as ESA - European 
Space Agency, INL - International 
Iberian Nanotechnology Laboratory, 
NATO - North Atlantic Treaty 
Organization, and UNESCO. In 2018-
2019 he was a laureate and resident 
artist in the European Commission 
STARTS (EU Science, Technology and 
Arts) program, having presented the 
result of his work and research at INL 
in Braga, at IRCAM - Centre Pompidou 
and Centquatre in Paris, and at the 
Art Center Nabi gallery in Seoul. In 
2020 he was awarded the MindSpaces 
prize, a European Commission 
program that aims to create new 
urban and architectural approaches 
by integrating immersive virtual 
reality ‘neuro-environments’.

Cláudio Oliveira (Dust Devices) é 
compositor, sonoplasta e diretor de 
fotografia. Licenciado em Cinema e 
Audiovisual pela ESAP, desde cedo se 
interessou pela produção de música 
eletrónica e pela criação no mundo 
das artes visuais. A combinação des-
tas duas plataformas de expressão 
levou a que desenvolvesse vários 
projetos ao longo da sua carreira 
relacionados com ambas, escrevendo 
música regularmente para cinema 
de ficção e documental, videojogos, 
publicidade e instalações para vários 
clientes internacionais e nacionais 
como o grupo Sonae, Fly London, 
ModaLisboa e o festival Walk&Talk.

Fundado em 2015 e sediados no Porto, 
o coletivo de artistas berru expôs 
a sua obra na Fundação Calouste 
Gulbenkian - Lisboa, BoCA Biennial of 
Contemporary Arts, Museu Nacional 
de Arte Contemporânea do Chiado 
(prémio SONAE MEDIA ART 2019), 
gnration – Braga, Galeria Municipal 
do Porto, Arquipélago - Centro de 
Artes Contemporâneas - Açores, The 
Old Truman Brewery - Londres, entre 
outros.

Cláudio Oliveira (Dust Devices) is 
a composer, sound designer and 
photography director. Graduated in 
Cinema and Audiovisual by ESAP, he 
became interested in electronic music 
production and creation in the visual 
arts world from an early age. The 
combination of these two platforms of 
expression led him to develop several 
projects throughout his career related 
to both, writing music regularly for 
fiction and documentary films, video 
games, advertising and installations 
for several international and national 
clients such as the Sonae group, Fly 
London, ModaLisboa and Walk&Talk 
festival.

Founded in 2015, the Oporto-based 
artist collective berru has exhibited 
their work at Fundação Calouste 
Gulbenkian - Lisbon, BoCA Biennial of 
Contemporary Arts, Museu Nacional 
de Arte Contemporânea do Chiado 
(SONAE MEDIA ART Award 2019), 
gnration - Braga, Galeria Municipal 
do Porto, Arquipélago - Centro de 
Artes Contemporâneas - Açores, The 
Old Truman Brewey - London, among 
many others. 

Áspero é um projeto de performance audiovisual que 
se desenrola através do conflito (e conjunção) de duas 
entidades: a vida e a máquina. Estes dois mundos são 
muitas vezes vistos como antagónicos. Trata-se, contudo, 
de uma falácia. Áspero dá palco à encenação metafórica 
do sistema maior que rege a vida. Sistema esse que, como 
não poderia deixar de ser, foi utilizado na construção da 
máquina. É nesse limiar entre o que é a essência orgânica 
da vida e o que é considerado artificial que esta peça se 
materializa.

20 May
Friday

20 Maio
Sexta

Dust Devices & berru
Áspero

Theatro Circo 
Sala Principal
22:30

Áspero is an audiovisual performance project that unfolds 
through the conflict (and conjunction) of two entities: 
life and machine. These two worlds are often seen as 
antagonistic. This is, however, a fallacy. Áspero gives stage 
to the metaphorical staging of the larger system that 
governs life. This system was used in the construction of the 
machine. It is on this threshold between what is the organic 
essence of life and what is considered artificial that this 
play materialises.

Theatro Circo
Main Room
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Desde 1991 que a artista multimédia britânica Vicki 
Bennett tem trabalhado no campo da colagem audiovisual, 
sendo reconhecida como uma figura influente e pioneira 
na área do sampling, apropriação e corte de imagem. 
Apresentando-se como People Like Us, Vicki especializou-
se em manipular e recontextualizar através de fontes que 
podem variar entre o mundo experimental e o universo 
pop da música, cinema e rádio. Vicki acredita no acesso 
livre a arquivos para uso criativo. Em 2006, foi a primeira 
artista a ter acesso, sem qualquer restrição, ao gigantesco 
arquivo da britânica BBC. Enquanto People Like Us deu a 
conhecer o seu trabalho em locais tão prestigiados como 
Tate Modern, Barbican, Whitechapel Gallery, Pompidou 
Centre ou a Opera House de Sydney, e realizou sessões de 
rádio para o saudoso radialista John Peel. Na rádio WFMU 
tem em curso o programa sobre arte sonora “DO or DIY”, que 
ultrapassou um milhão de downloads. No seguimento da sua 
filosofia de acesso livre, disponibiliza no site UbuWeb todo o 
catálogo discográfico de People Like Us e, para difundir este 
posicionamento face à arte, dá a conhecer a sua perspetiva 
através do documentário “Nothing Can Turn Into A Void”, 
também disponível para visualização na web. Em 2018, 
apresentou de forma ambiciosa a peça audiovisual Gone, 
Gone Beyond, expandindo-a para um sistema multicanal 
de dez telas. The Mirror, a sua mais recente performance 
audiovisual, que é também uma espécie de musical de 
colagens, estreou no Onassis Cultural Centre, em Atenas, e 
deu origem a um disco com o mesmo nome. Em The Mirror 
recorre a excertos de filmes e peças televisivas, que cola 
em tempo real com música tão variável que poderá ir dos 
Beatles ao pianista e compositor francês Michel Legrand. 
Depois de uma longa digressão mundial, People Like Us 
traz a Braga uma obra única e singular, na sua estreia em 
território português.

21 May
Saturday

21 Maio
Sábado

People Like Us
The Mirror 

gnration 
22:00

Since 1991 British artist Vicki Bennett has been working 
across the field of audio-visual collage and is recognized 
as an influential and pioneering figure in the still growing 
area of sampling, appropriation, and cutting up of found 
footage and archives. Working under the name People Like 
Us, Vicki specializes in manipulating and reworking sources 
from both the experimental and popular worlds of music, 
film, and radio. People Like Us believe in open access to 
archives for creative use. In 2006 she was the first artist 
to be given unrestricted access to the entire BBC Archive. 
People Like Us have previously shown work at, amongst 
others, Tate Modern, Whitechapel Gallery, The Barbican, 
Centro de Cultura Digital, Maxxi, and Sonar, and performed 
radio sessions for John Peel and Mixing It. She has an 
ongoing sound art radio show ‘DO or DIY’ on WFMU. The 
People Like Us back catalog is available for free download 
hosted by UbuWeb. Nothing Can Turn Into A Void – a doc film 
about People Like Us has been screening in cinemas and 
festivals since Autumn 2015. Currently, Vicki is focussing on 
expanding a/v work for a multiscreen and multi-speakers 
environment with RML Cinechamber, with 10-screen work 
“Gone, Gone Beyond”. Also, a new People Like Us live 
performance “The Mirror” premiered at Onassis Cultural 
Centre Athens in Spring 2018 and now tours worldwide. 
October 2018 saw the release of a new CD/online album 
also called The Mirror. Vicki is a participant in the Sound and 
Music New Voices 2018 program, a-n Artist Bursaries 2019 
recipient, and will be Hallwalls Artist in Residence from 
2019-2020.

Promovido pelo Circuito – Serviço Educativo Braga Media 
Arts, a ODE - Orquestra de Dispositivos Eletrónicos é um 
projeto com atividade regular, aberto à comunidade local, 
com a intenção de promover encontros informais em torno 
da produção sonora alicerçada na tecnologia. Neste ano, a 
sua direção artística está a cargo do artista e músico Pedro 
Augusto. Através de uma residência artística, preparam um 
espetáculo especial para a primeira edição da bienal de arte 
e tecnologia Index, espetáculo esse que contará com visuais 
de Mariana Vilanova.

Promoted by Circuito - Braga Media Arts Educational 
Program, Orquestra de Dispositivos Eletrónicos (Electronic 
Devices Orchestra) is a project with regular activity, open 
to the local community, with the intention of promoting 
informal meetings around sound production based on 
technology. This year, its artistic direction is in charge of the 
Portuguese artist and musician Pedro Augusto. Through an 
artistic residence, they are preparing a special show for the 
first edition of Index, a performance that will feature visuals 
by Mariana Vilanova.

22 May
Sunday

22 Maio
Domingo

ODE: Orquestra de
Dispositivos Eletrónicos

Theatro Circo
Sala Principal
17:00

Direção por
Pedro Augusto 
Visuais por
Mariana Vilanova

Direction by 
Pedro Augusto
Visuals by
Mariana Vilanova

Theatro Circo
Main Room

Mariana Vilanova (1996) é uma artista 
que vive e trabalha na cidade do 
Porto. Através da fotografia, vídeo 
ou de instalações multimédia, tem 
vindo a apresentar trabalhos que 
nos aproximam de temas e desafios 
do século XXI como o impacto dos 
avanços da tecnologia no ser humano 
e no planeta. Em 2021 concluiu o 
Mestrado em Multimédia (FEUP) 
com a obra “Evoking a Simulated 
Past” (gnration). Expõe regularmente 
desde 2016, destacando as obras 
“Hiato”, com Francisco Oliveira 
(Festival Semibreve), “War and the 
End of Empathy” (Galeria Municipal 
do Porto), e a exposição “Before and 
After Us” como terceiro momento do 
projecto Imaginário Futuro Passado 
(Galeria RAMPA). Em 2019 foi 
vencedora do prémio Sonae Media 
Art com a obra “Systems Synthesis”, 
como membro do colectivo berru, o 
qual integrou até 2020.

Mariana Vilanova (1996) is an 
artist currently living and working 
in Porto. Through photography, 
video or multimedia installations 
she has been producing artworks 
that bring us closer to themes and 
challenges of the 21st century, 
such as the impact of technological 
advances on human beings and on 
the planet. In 2021 she completed a 
Masters in Multimedia (FEUP) with 
the artwork ‘Evoking a Simulated 
Past’ (gnration). Since 2016, she 
exhibits regularly, highlighting the 
works ‘Hiato’, with Francisco Oliveira 
(Semibreve Festival), ‘War and the 
End of Empathy’ (Municipal Gallery 
of Porto), and the exhibition ‘Before 
and After Us’ as the third moment of 
the project ‘Future Past Imaginaries’ 
(Rampa Gallery). In 2019, she won 
the Sonae Media Art award for the 
work ‘Systems Synthesis’ by the berru 
collective, which she was part of until 
2020. 

Pedro Augusto (1983) licenciado 
pela FBAUP (2007), trabalha como 
artista e compositor musical para as 
áreas da Dança, Teatro, Performance 
e Cinema. Tem um vasto percurso 
fonográfico como músico, produtor e 
editor em diversos álbuns de música 
portuguesa da última década. Realiza 
formações, desde 2011, em diversas 
vertentes sonoras: da teoria à síntese. 
É responsável pelo arquivo Found 
Tapes Porto e pelo projeto musical 
Live Low.

Pedro Augusto (1983) works as an 
artist and musical composer for 
Dance, Theater, Performance and 
Cinema. He has a vast phonographic 
career as musician, producer and 
editor in several Portuguese music 
albums in the last decade. Conducts 
training, since 2011, in various 
aspects of sound: from theory to 
synthesis. He is responsible for the 
Found Tapes Porto archive and the 
Live Low music project.
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EXPO-
SIÇÃO 
EXHIBI-
TION

Florian Hecker
Syn as Tex Scene

gnration

Florian Hecker é um dos mais respeitados artistas da 
atualidade. O artista alemão foca o seu trabalho no som 
sintético, no processo de escuta e na experiência auditiva 
da audiência. Nesta instalação encomendada para a bienal 
de arte e tecnologia Index, Hecker dá a conhecer uma nova 
peça sonora, gerada por computador e apresentada através 
de uma arquitetura suspensa, constituída por altifalantes 
e painéis escultóricos absorventes. Este novo trabalho 
dá continuidade à investigação que Hecker tem vindo a 
desenvolver sobre sistemas de input/output e ressíntese 
de som, com material sónico produzido a partir de um novo 
algoritmo de síntese de textura, desenvolvido por Axel 
Roebel e membros da equipa de Análise/Síntese do IRCAM - 
Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, 
em Paris. A análise científica do som e a quantificação da 
sensação auditiva remonta ao início da psicofísica no final 
do século XIX e tem vindo a desenvolver-se continuamente 
desde então. Respondendo à História enquanto aborda 
questões relativas à machine listening, à reconstrução 
semântica de objetos perceptuais, e ao não representativo, 
a instalação de Hecker convida a um cenário de escuta 
articulado com escala, resistência e subtilezas sonoras.
Florian Hecker expõe o seu trabalho nos formatos de 
performance, instalação e publicação. Desde 1996 que 
se apresenta nas mais importantes salas de concertos 
e festivais de música eletrónica. A par, tem desenvolvido 
pesquisas sónicas igualmente no contexto da arte 
contemporânea. O seu trabalho tem sido apresentado 
regularmente em exposições individuais e coletivas, tanto 
em galerias como em museus e centros de arte.

Traversing performance, installation, and publications, 
Florian Hecker works with synthetic sound, the listening 
process and the audience’s auditory experience. The 
computer-generated sound piece Syn As Tex Scene (2022) 
inhabits gnration’s gallery spaces through a suspended 
architecture consisting of loudspeakers, cables and 
sound-absorbing panels. A chapter of Hecker’s ongoing 
investigation with input/output systems and the analysis 
and subsequent resynthesis of sound, Syn As Tex Scene 
dramatizes sonic material produced using a novel algorithm 
for texture synthesis, developed by Axel Roebel and 
members of the Analysis/Synthesis team at IRCAM, Paris. 
The scientific analysis of sound and the quantification 
of auditory sensation dates back to the beginnings of 
psychophysics in the late nineteenth century and has 
developed continually ever since. Syn As Tex Scene responds 
to this history while addressing questions concerning 
machine listening, the semantic reconstruction of 
perceptual objects, and the unrepresentable, inviting for a 
listening scenario commenting scale, endurance and sonic 
subtleties.
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Jonathan Uliel Saldanha
Lago Libidinal

Contingência / Palingénese / Feedback / Capital / 
Superfície / Metamorfose Biomimética / Fungo / 

Sinestesia 
Libidinal Lake

Contingency / Palingenesis / Feedback / Capital / 
Surface / Biomimetic Metamorphosis / Fungus / 

Synesthesia  
gnration

Criada em contexto de residência artística no INL – 
Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, 
ao abrigo do Scale Travels, programa colaborativo entre 
o gnration e o INL que relaciona arte e nanotecnologia, 
instalação Lago Libidinal é um sistema de múltiplas escalas 
que surge como extensão da peça de palco com o mesmo 
nome. A superfície de um lago artificial serve como interface 
espelhado onde um ecossistema viral revela uma rede 
linfática de derivados inorgânicos que se alimentam do 
fluxo contínuo de dados referentes às flutuações da bolsa 
de valores. O corpo aquático é uma matriz habitada por lítio, 
por mercúrio vermelho e por fungos bioluminescentes que 
se interrelacionam com um mecanismo de luz, para revelar 
contaminações ocultas e transformá-las em vetores de 
contágio.

Músico, artista visual, construtor 
sonoro e cénico, Jonathan Saldanha 
é fundador do colectivo SOOPA e 
de HHY & The Macumbas. A partir 
das suas investigações elabora 
ações cénicas sincréticas entre as 
artes plásticas, dança e som, expõe 
instalações e compõe peças para 
voz, percussão, eletrónica e espaço 
ressonante. Investiga zonas de 
interseção entre a pré-linguagem, 
alteridade, ficção científica, o 
som enquanto vetor de contágio 
e a tensão entre o sintético e a 
paisagem. É artista associado do 
Teatro Municipal do Porto entre 
2020 e 2022, onde apresentou as 
peças “Mercúrio Vermelho” (2020), 
“Lithium Faust” (2021) e “3x Drill” 
(2021). Investiga zonas de intercepção 
entre a pré-linguagem, alteridade, 
ficção científica, o som enquanto 
vetor de contágio e a tensão entre o 
sintético e a paisagem. Mostrou o seu 
trabalho no Unsound, Palais de Tokyo, 
Culturgest e Serralves, entre muitos 
outros espaços. 

Musician, visual artist, sound and 
stage creator, Jonathan Saldanha 
founded SOOPA, a music and art 
collective active in Porto since 1998, 
and directs the ensemble HHY & 
The Macumbas since its debut in 
2009. He works as a sonic and scenic 
constructor, within the interception of 
sound, gesture, voice, stage and film, 
operating elements of pre-language, 
resonant choirs, cyclic percussion, 
cybernetic systems, unfathomable 
presence, pressure, haptic memory, 
allopoiesis, echo and intra-cranial-
dub. He is an associate artist of Teatro 
Municipal do Porto between 2020 and 
2022, where he presented the pieces 
“Mercúrio Vermelho” (2020), “Lithium 
Faust” (2021) and “3x Drill” (2021). 
He has shown his work at Unsound, 
Palais de Tokyo, Culturgest and 
Serralves, among many other venues. 

Under Scale Travels, a collaborative program about art and 
nanotechnology between gnration and International Iberian 
Nanotechnology Laboratory (INL), Jonathan Uliel Saldanha 
presents Lago Libidinal (Libidinal Lake), a multi-scale piece 
that shows lymphatic network of inorganic derivatives that 
feeds on the continuous and constant flow of data referring 
to stock market fluctuations. The installation is an extension 
system of the stage play of the same name. The surface of 
an artificial lake serves as a mirror interface where a viral 
ecosystem reveals a lymphatic network of organic outputs 
that feeds the continuous flow of data to the fluctuations of 
the stock market. The body with a hidden light mechanism 
that interrelates with the hidden mechanism to reveal 
contaminations and turn them into vectors of red light.

Dele Adeyemo, Ibiye Camp & Dámaso Randulfe
with alumni-in-residence Alexa Szekeres & Remi 
Kuforiji

Demonic Strata
Museu Nogueira da Silva

Demonic Strata apresenta uma constelação de propostas 
espaciais que respondem às fricções entre regimes de 
extração e espaços de indeterminação. Esta série de 
propostas surgiu durante a primeira iteração de uma 
experiência pedagógica iniciada por Dele Adeyemo, Ibiye 
Camp e Dámaso Randulfe na Escola de Arquitetura do Royal 
College of Art (Londres). Explorando as potencialidades 
dos imaginários negros, indígenas e outros que não os 
humanos, esta plataforma educacional transdisciplinar 
visa desenvolver coletivamente um paradigma para 
a produção arquitetónica resultante de práticas não-
extrativas de globalização. A instalação apresenta modelos 
de recusa e resistência aos complexos regimes extrativos 
contemporâneos, incluindo mineração de recursos 
naturais, sistemas logísticos cartográficos, e modos de 
sensoriamento tecnocientíficos. Estabelece um diálogo com 
o arquivo da Diamang (Companhia Mineira de Diamantes 
de Angola), desenvolvido durante uma residência no Index 
por Alexa Szekeres e Remi Kuforiji, e traça as genealogias 
e as sequelas das tecnologias violentas do projeto colonial 
europeu e as suas geografias desiguais de despossessão. A 
instalação imagina um conjunto de táticas para confrontar 
as práticas de inscrição de corpos e da terra que sustentam 
lógicas de extração, ao mesmo tempo que excluem outras 
formas de ser.
  
Com a contribuição de trabalho dos antigos alunos Anusha 
Alamgir, Ayanna Blair-Ford, Cyprian Boateng, Emily Chooi, 
Helena Francis, Claire Greenland, Remi Kuforiji, Lina Noueiri, 
Maya Patel e Alexa Szekeres.

Dele Adeyemo é arquiteto e 
académico na área do urbanismo. 
Realiza doutoramento financiado 
pela Chase/AHRC no Centro de 
Arquitetura de Investigação na 
Goldsmiths, Universidade de Londres. 
A sua investigação intersecta estudos 
negros com estudos urbanos para 
questionar como o crescimento da 
logística está a influenciar processos 
de urbanização. Posicionando a 
escravatura como o fantasma na 
máquina da logística, Dele explora o 
modo como os trajetos estabelecidos 
durante a escravatura transatlântica, 
na fundação da modernidade, 
continuam a existir na produção 
contemporânea do espaço. O seu 
trabalho mobiliza uma estética Negra 
através da escrita, do cinema e da 
atenção ao movimento e à sensação 
auditiva, a fim de desestabilizar as 
fantasias mecânicas da logística e 
revelar os seus alicerces corpóreos.

Abrangendo arte, arquitetura e 
design, o trabalho de Dámaso 
Randulfe explora o emaranhado 
e complexidade dos regimes 
contemporâneos de circulação, 
tecnologias, territórios e ecologias. 
Dámaso é professor de ADS2 na 
RCA, e editor do Migrant Journal, 
uma série de publicações sobre 
a política espacial das migrações 
humanas e outras migrações mais 
que humanas. O seu trabalho e 
vários projetos de colaboração foram 
publicados, premiados e mostrados 
internacionalmente, incluindo na 
Trienal de Arquitetura de Oslo, Bienal 
de Veneza, Trienal de Milão, Museu do 
Design e Tate Modern.

Ibiye Camp é uma artista 
multidisciplinar. O seu trabalho 
relaciona-se com tecnologia, 
comércio e materialidade na 
diáspora africana. No Royal College 
of Art (RCA), Ibiye é professora de 
Estudos dos Media e ADS2 na Escola 
de Arquitetura. Tem mestrado em 
Arquitetura pela RCA e licenciatura 
em Artes pela Central Saint Martins.
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Demonic Strata presents a constellation of spatial 
propositions responding to the frictions between regimes 
of extraction and spaces of indeterminacy. This series 
of propositions emerged during the first iteration of a 
pedagogical experience initiated by Dele Adeyemo, Ibiye 
Camp and Dámaso Randulfe at the School of Architecture, 
Royal College of Art (London). Exploring the potentials 
of black, indigenous and other-than-human spatial 
imaginaries, this transdisciplinary educational platform 
aims at collectively developing a paradigm for architectural 
production stemming from non-extractive practices of 
globalization. The installation charts models of refusal and 
resistance to the contemporary entanglement of extractive 
regimes, spanning mining of natural resources, logistical 
cartographic systems, and technoscientific modes of 
sensing. In a dialogue with the archive of Diamang (Angola’s 
Diamond Mining Company) developed during a residency 
at Index by alumni Alexa Szekeres and Remi Kuforiji, these 
explorations trace the genealogies and afterlives of the 
violent world-making technologies of the European colonial 
project and its uneven geographies of dispossession. The 
installation imagines an assemblage of tactics to confront 
the practices of inscription of bodies and the earth that 
sustain the logics of extraction while excluding other ways 
of being.

With work contributed by alumni Anusha Alamgir, Ayanna 
Blair-Ford, Cyprian Boateng, Emily Chooi, Helena Francis, 
Claire Greenland, Remi Kuforiji, Lina Noueiri, Maya Patel & 
Alexa Szekeres.

Dele Adeyemo is an architect and 
urban theorist conducting a Chase/
AHRC funded PhD at the Centre for 
Research Architecture at Goldsmiths, 
University of London. His research 
intersects Black studies with urban 
studies to question how the rise 
of logistics is driving processes of 
urbanization. Positioning slavery as 
the ghost in the machine of logistics, 
Dele explores how circulations 
established in transatlantic slavery, 
at the foundation of modernity, live 
on in the contemporary production 
of space. His work mobilizes a Black 
aesthetic through writing, film, and 
attention to movement and aural 
sensation in order to unsettle the 
mechanical fantasies of logistics to 
reveal its fleshy foundation.

Spanning art, architecture and design, 
Dámaso Randulfe’s work explores 
the entanglement of contemporary 
regimes of circulation, technologies, 
territories and ecologies. Dámaso 
is a tutor for ADS2 at the RCA, and 
an editor of Migrant Journal, a 
publication series on the spatial 
politics of human and other-than-
human migrations. His work and 
various collaborative projects have 
been published, awarded and shown 
internationally, including at the 
Oslo Architecture Triennale, Venice 
Biennale, Triennale de Milano, Design 
Museum and Tate Modern.

Ibiye Camp is a multidisciplinary 
artist. Her work engages with 
technology, trade and material within 
the African Diaspora. At the Royal 
College of Art (RCA), Ibiye tutors in 
Media Studies and ADS2 at the School 
of Architecture. She holds an MA in 
Architecture from the RCA and a BA in 
Fine Art from Central Saint Martins.

Bethany Rigby
Mining the Skies

Salão Medieval da Reitoria
da Universidade do Minho

Mining the Skies apresenta um olhar crítico sobre o 
crescente interesse na mineração extraterrestre: a 
declaração e quantificação de outros corpos astrais como 
extraíveis, muito antes de qualquer contacto físico com eles. 
À medida que a finitude dos minerais da Terra se torna mais 
premente, os geólogos planetários olham para os céus para 
impulsionar a especulação sobre um futuro cada vez menor. 
Esta instalação é composta por três painéis amorfos 
espelhados e um arranjo de espécimes geológicos. Cada 
espécime geológico está relacionado com a investigação 
atual sobre mineração extraterrestre, com artefactos 
incluindo simuladores geológicos da Agência Espacial 
Europeia, meteoritos metálicos, e espécimes pessoais 
das coleções de empresários mineiros de asteroides e 
geólogos planetários. Na superfície do espelho estão 
gravados extratos de códigos morse do Outer Space Treaty, 
Moon Agreement e US Space Act que se relacionam com a 
propriedade de recursos extraterrestres.
A extração impulsiona o consumo moderno global e resulta 
em cicatrizes tanto visíveis, em paisagens e corpos, como 
invisíveis, na erosão cultural e na exploração económica. 
Enquanto aguardamos o regresso das primeiras amostras 
subterrâneas de paisagens marcianas extraídas pelos 
rovers não-humanos Perseverance e EXOMARS, e começam 
a formar-se planos de regresso à superfície lunar, temos 
uma oportunidade de imaginar futuros alternativos para 
estas paisagens que girem menos em torno de economias 
minerais. 
Para o Index, Mining The Skies é acompanhado por um 
filme díptico de imagens de pesquisa relacionadas com a 
extração de recursos terrestres e extraterrestres, recolhidas 
através de um processo de arquivo de imagens de mineração 
e software de mapeamento por satélite. As paisagens 
de extração foram exploradas através de, e visualizadas 
com máquinas de deteção estacionadas em atmosferas 
superiores ou empoleiradas nas superfícies da Terra e de 
outros planetas. 
A instalação proporciona um lugar de reflexão sobre a 
utilização da matéria geológica pela humanidade para o 
seu próprio desenvolvimento, oferecendo um convite para 
refletir sobre a futura mercantilização do espaço exterior. Bethany Rigby é uma designer e 

escritora sediada em Londres. Em 
2021 foi a mais jovem participante 
convidada na 17ª Exposição 
Internacional de Arquitetura de 
Veneza. Contribuiu para a exposição 
coletiva Studio Other Spaces na La 
Biennale di Venezia. Escreveu para 
o Migrant Journal, Ernest Journal, 
revista feeeels e The Lissome. 
Realizou residências com a Land Art 
Agency sobre a sustentabilidade do 
espaço exterior, e An L’Anntair sobre 
paisagens remotas. 
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Mining The Skies takes a critical look at the growing 
interest in extra-terrestrial mining: the declaration and 
quantification of other astral bodies as extractable, long 
before any physical contact with them is made. As the 
finitude of Earth’s minerals becomes more pressing, 
planetary geologists look to the skies to drive speculation on 
an increasingly diminishing future. 
The installation consists of three amorphous mirrored 
panels and an arrangement of geological specimens. 
Each geological specimen relates to current research into 
extra-terrestrial mining, with artifacts including geological 
simulators from the European Space Agency, metallic 
meteorites, and personal specimens from the collections 
of asteroid mining entrepreneurs and planetary geologists. 
Morse-code extracts of the Outer Space Treaty, Moon 
Agreement and US Space Act that relate to the ownership of 
extra-terrestrial resources feature as etchings on the mirror 
surface. 
Extraction drives global modern consumption and results 
in scarring both visible, on landscapes and bodies, and less 
visible in cultural erasure and economic exploitation. As 
we await the return of the first subterranean samples from 
martian landscapes extracted by the non-human rovers 
Perseverance and EXOMARS, and plans for returning to the 
lunar surface begin to take shape, we have an opportunity 
to imagine alternative futures for these landscapes that 
revolve less around mineral economies. 
For Index 2022, Mining The Skies is accompanied by a 
diptych film of research imagery relating to resource 
extraction both terrestrial and extra-terrestrial, gathered 
through a process of mining image archives and satellite 
mapping software. Landscapes of extraction were explored 
through, and visualized with, sensing machines stationed in 
upper atmospheres or perched on the surfaces of Earth and 
other planets. 
The installation provides a place of reflection on 
humankind’s use of geological matter for its own 
advancement, offering an invitation to delve deeper into the 
future commodification of outer space.

Bethany Rigby (b.1995) is a designer 
and writer based in London. In 
2021 she was the youngest invited 
participant in the 17th International 
Architecture Exhibition in Venice, Italy. 
She has also contributed to the Studio 
Other Spaces collective exhibition 
also at La Biennale di Venezia; Future 
Assembly. She has written for Migrant 
Journal, Ernest Journal, feeeels 
magazine and The Lissome alongside 
her personal essays and newsletter. 
She has undertaken residencies 
with the Land Art Agency on the 
sustainability of outer space, and An 
L’Anntair on remote landscapes. 

Formafantasma
Cambio / Seeing the wood for 

the trees / Quercus
Salão Medieval da Reitoria
da Universidade do Minho

O filme começa com o aparecimento de plantas primordiais 
na Terra, a sua evolução para árvores, e o subsequente 
florescimento da vida humana em todo o planeta. Continua 
com a expansão global da indústria da madeira em conjunto 
com a agenda imperialista europeia, e a sua posterior 
mudança para o desenvolvimento de práticas florestais 
sustentáveis e conservação ambiental.
Filmado numa antiga plantação italiana para produção de 
papel, faz uso da composição chroma key - um processo 
através do qual é possível sobrepor imagens a vídeos 
existentes, introduzindo ecrãs verdes em cena enquanto 
se filma, e colando outras imagens ou vídeos mais tarde. 
Várias cores diferentes têm sido utilizadas na televisão e 
no cinema para conseguir este efeito, mas o verde tornou-
se uma das cores mais utilizadas - como na maioria 
das tecnologias - devido às características humanas. O 
olho humano evoluiu para diferenciar o movimento e a 
profundidade contra o verde da floresta, e aquilo que se 
tornou um menosprezo instintivo pela flora em favor da 
fauna potencialmente perigosa foi chamado de “cegueira 
vegetal”. Aqui, a floresta nunca é um pano de fundo - é o 
tema e o foco do filme.

The film starts with the appearance of primordial plants 
on Earth, their evolution into trees, and the subsequent 
flourishing of human life across the planet. It continues with 
the global expansion of the timber industry in conjunction 
with the European imperialist agenda, and its later shift 
towards the development of sustainable forestry practices 
and environmental conservation.
Shot in a former Italian plantation for paper production, 
it makes use of chroma key compositing – a process by 
which it is possible to ‘layer’ images over existing footage 
by introducing green screens into the frame while shooting, 
and superimposing other images or footage in later. Various 
different colours have been used in television and film 
to achieve this effect, but green has become one of the 
most commonly used – as with most technologies – due 
to human features. The human eye evolved to differentiate 
movement and depth against the green of the forest, and 
what has become an instinctive disregard for flora in favour 
of the potentially dangerous fauna has been called ‘plant 
blindness’. Here, the forest is never a background – it is the 
subject matter and focus of the film.

Cambio, 2020
Video, loop
Cortesia de
Formafantasma
Produção
C41
Formafantasma benches 
courtesy of Galleria Giustini/
Stagetti, Roma

Cambio, 2020
Video, loop
Courtesy of
Formafantasma
Production by
C41
Formafantasma benches 
courtesy of Galleria Giustini/
Stagetti, Roma

Formafantasma is a research-
based design studio investigating 
the ecological, historical, political 
and social forces shaping the 
discipline of design today. Whether 
designing for a client or developing 
self – initiated projects, the studio 
applies the same rigorous attention 
to context, processes and details. 
Formafantasma’s analytical nature 
translates in meticulous visual 
outcomes, products and strategies.

A Formafantasma é um estúdio de 
design de investigação que investiga 
as forças ecológicas, históricas, 
políticas e sociais que moldam a 
disciplina do design nos dias de hoje. 
Quer se trate da concepção para um 
cliente ou do desenvolvimento de 
projetos auto-iniciados, o estúdio 
aplica a mesma atenção rigorosa ao 
contexto, processos e detalhes. A 
natureza analítica da Formafantasma 
traduz-se em meticulosos resultados 
visuais, produtos e estratégias.
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O filme Seeing the wood for the trees aborda o estado atual 
da indústria da madeira, mostrando imagens e documentos 
posicionados contra o chão da floresta e utilizando 
também a técnica de ecrã verde que foi utilizada na peça 
Cambio. O texto da locução foi concebido em conversa 
com Formafantasma e escrito por Vanessa Richardson, 
da Agência Europeia de Investigação (EIA). Organizações 
como a EIA lutam contra a prática do abate ilegal de árvores 
e defendem os princípios da silvicultura sustentável 
utilizando sistemas de certificação internacionais como o 
FSC e o PFSC. Seeing the wood for the trees emprega um 
ecrã verde, ou composição de chroma key, para ilustrar o 
texto, mas oferece apenas o solo florestal como pano de 
fundo; o ponto de vista da câmara, apontando diretamente 
para baixo, ecoa a discussão do filme sobre a governação 
florestal “a partir de cima”.

The film Seeing the wood for the trees addresses the 
current state of the timber industry, showing images and 
documents set against the forest floor and also using the 
green screen technique that was employed for Cambio. The 
text of the voiceover was conceived in conversation with 
Formafantasma and written by Vanessa Richardson of the 
European Investigation Agency. Organizations like the EIA 
fight against the practice of illegal logging and to uphold 
the principles of sustainable forestry using international 
certification systems such as the FSC and PFSC. 
Seeing the wood for the trees employs green screen, or 
chroma key compositing, to illustrate the text, but offers 
only the forest floor as a background; the viewpoint of the 
camera, pointing straight down, echoes the film’s discussion 
of forest governance ‘from above’.

Seeing the wood for the 
trees, 2020
Video, Loop
Cortesia de
Formafantasma
Produção de
Formafantasma
Formafantasma bench 
courtesy of Galleria Giustini/
Stagetti, Roma
Colaboração
Vanessa Richardson, 
European Investigation 
Agency

Seeing the wood for the 
trees, 2020
Video, Loop
Courtesy of
Formafantasma
Production by
Formafantasma
Formafantasma bench 
courtesy of Galleria Giustini/
Stagetti, Roma
Collaboration
Vanessa Richardson, 
European Investigation 
Agency

Este filme de uma floresta de carvalhos na Virgínia foi 
produzido através da manipulação de um scanner Lidar. A 
tecnologia Lidar, que provém dos termos “deteção e alcance 
da luz”, utiliza lasers para digitalizar e registar grandes 
áreas de superfície e tem sido frequentemente utilizada 
em cartografia e arqueologia. Mais recentemente, tem sido 
adotada pela indústria madeireira, a fim de se proceder ao 
abate seletivo de árvores. No entanto, tal como os mapas 
RADAM nas proximidades, poderia ser reorientado - aqui, 
oferece uma oportunidade de considerar os seres humanos 
do ponto de vista das árvores, com uma locução escrita pelo 
filósofo e botânico Emanuele Coccia. 
O texto de Coccia questiona o nosso próprio sentido de 
domínio, observando antes o grau de dependência da 
humanidade da forma e da fisicalidade das árvores, a partir 
da perspetiva de uma floresta imaginada. Sugere uma 
mudança crucial de perspetiva caso queiramos encontrar 
formas mais radicais de viver com e proteger estes 
complexos ecossistemas - uma mudança que decorre da 
compreensão de que os seres humanos e as árvores estão 
indissociavelmente interligados. 

This film of an oak tree forest in Virginia has been produced 
by manipulating a Lidar scanner. Lidar technology, which 
comes from the terms ‘light detection and ranging’, uses 
lasers to scan and record large surface areas and has often 
been used in cartography and archaeology. More recently, 
it has been adopted by the timber industry in order to 
selectively log trees. Like the RADAM maps nearby, however, 
it could be repurposed – here, it provides an opportunity to 
consider humans from the point of view of the trees, with 
a voiceover written by philosopher and botanist Emanuele 
Coccia. 
Coccia’s text questions our own sense of dominance, 
observing rather the degree to which humanity is dependent 
upon the form and physicality of trees, from the perspective 
of an imagined forest. It suggests a crucial shift in 
perspective if we are to find more radical ways of living 
with and protecting these complex ecosystems – one that 
stems from the understanding that humans and trees are 
inextricably interlinked.

Quercus, 2020
Video, loop
Cortesia de
Formafantasma
Colaboração
Emanuele Coccia

Quercus, 2020
Video, loop
Courtesy of
Formafantasma
Collaboration
Emanuele Coccia

Tiago Patatas 
Infraestruturas Relacionais: Resistências, Táticas 

e Potenciais 
Relational Infrastructures: Resistances, Tactics 

and Potentials
Salão Medieval da Reitoria
da Universidade do Minho

Num momento em que o acesso ao lítio é tido como 
imperativo, crescentes exercícios de prospeção e iminentes 
atos de extração abatem-se sobre populações − humanas  
e não-humanas −, em territórios muitas vezes protegidos 
por lei, mas atropelados por uma lógica extrativista 
pungente. No acelerar desta inquietação, o projeto interroga 
em que moldes pode um evento de reação local ser mais do 
que uma luta por um território familiar e questiona de que 
forma este(s) movimento(s) pode(m) transfigurar a máquina 
extrativa que virá no futuro. Tendo como ponto de análise 
primeiro os episódios de prospeção e exploração no norte 
do país (Montalegre, Covas do Barros, Serra d’Arga, entre 
outros), o projeto examina as estratégias de resistência local 
e as táticas, trajetórias e léxicos que moldam a coexistência 
e a solidariedade entre nódulos das redes logísticas globais 
(do Canadá e Palestina, à Córsega, entre outros), imaginando 
que infraestruturas relacionais poderão instanciar novas 
formas de emancipação coletiva.

At a moment when access to lithium is seen as an imperative, 
increasing prospection exercises and imminent acts of 
extraction are looming over populations - human and  
non-human - in territories which are often protected  
by law but trampled by an harrowing logic of extraction.
As this disquiet accelerates, the project asks in which 
molds an event of local reaction can be more than a 
struggle for familiar territory and questions the way in 
which these movements can change the coming extraction 
machine. Starting from the analysis of the first episodes 
of prospection and exploration in the north of the country 
(Montalegre, Covas do Barros, Serra d’Arga, among others), 
the project examines the strategies for local resistance 
and the tactics, trajectories and lexicon which mold the 
coexistence and solidarity between modules in the global 
logistics networks (from Canada and Palestine, to Corsica 
among others), imagining which relational infrastructures 
could instigate new forms of collective emancipation.

Tiago Patatas is a researcher 
and spatial practitioner. His work 
investigates the spatial politics of 
environmental violence, everyday 
militarisms, and ways of sensing 
anew. Currently, he is a researcher  
at INTERPRT where he contributes to 
projects centered on environmental 
justice advocacy, and he is an invited 
lecturer at Lusófona University. His 
work was shown at the 2017 Bi-City 
Biennale of Urbanism\Architecture 
and at the 2021 Porto Design Biennale. 
Tiago holds a MA in Research 
Architecture from Goldsmiths, 
University of London. He is currently 
based in Oporto, Portugal.

Tiago Patatas é investigador. O seu 
trabalho explora instâncias de 
violência ambiental, através do léxico 
das práticas espaciais e cultura 
visual. Integra, atualmente, o coletivo 
de investigação INTERPRT, e leciona 
na Universidade Lusófona. Os seus 
projetos foram apresentados na 
2017 Bi-City Biennale of Urbanism\
Architecture e na Porto Design 
Biennale 2021, entre outros fóruns. 
Obteve um MA em Research 
Architecture, pela Goldsmiths, 
University of London. Vive no Porto, 
Portugal.

Tiago Patatas apresentará também o podcast Sistemas 
de Co-Existência: Extrativismos, Fluxos, Alternativas, a 
estrear no programa online a 17 e 18 de Maio às 19:00. Mais 
informações em indexmediaarts.com.

Tiago Patatas will also present Co-Existence Systems: 
Extractivisms, Flows, Alternatives, premiering on the online 
program on the 17th and 18th of May at 19:00. Additional 
infos at indexmediaarts.com.
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Berru
Lake Device

Mosteiro de Tibães

Um lago possui dimensões que não são visíveis ou audíveis. 
Dentro de água, por baixo da fina camada de plantas 
flutuantes sem raízes a ancorá-las ao fundo, ocorrem 
relações complexas entre matérias. As suas manifestações, 
tanto a nível molecular como visíveis a olho nu, condicionam 
ou propagam a vida. Árvores centenárias cobrem de sombra 
um ecossistema parcialmente inteligível.
Lake Device possibilita experienciar o ecossistema através 
de som gerado pelo lago e modelado pela matéria que o 
amplifica, numa perspetiva de expandir o nosso entendimento 
e intimidade relativamente a entidades não-humanas.
 Fundado em 2015, o coletivo de artistas berru sediado no 
Porto expôs a sua obra na Fundação Calouste Gulbenkian − 
Lisboa, BoCA Biennial of Contemporary Arts, Museu Nacional 
de Arte Contemporânea do Chiado (prémio SONAE MEDIA 
ART 2019), gnration – Braga, Galeria Municipal do Porto, 
Arquipélago − Centro de Artes Contemporâneas − Açores, 
The Old Truman Brewery − Londres, entre outros.

A lake has dimensions that are not visible or audible. In 
the water, beneath the thin layer of floating plants with no 
roots anchoring them to the bottom, complex relationships 
between matter occur. Their manifestations, both at the 
molecular level and visible to the naked eye, condition or 
propagate life. Hundred-year-old trees shade a partially 
intelligible ecosystem. Lake Device makes it possible to 
experience the ecosystem through sound generated by the 
lake, shaped by the matter that amplifies it, with a view to 
expanding our understanding and intimacy with non-human 
entities.
Founded in 2015, the Oporto-based artist collective Berru 
has exhibited their work at Fundação Calouste Gulbenkian − 
Lisbon, BoCA Biennial of Contemporary Arts, Museu Nacional 
de Arte Contemporânea do Chiado (SONAE MEDIA ART 
Award 2019), gnration − Braga, Galeria Municipal do Porto, 
Arquipélago − Centro de Artes Contemporâneas − Açores, 
The Old Truman Brewery − London, among many others.

Carlos Sfeir Vottero 
La [Re]constitución de los Andes

Museu dos Biscainhos

La [Re]constitución de los Andes mostra como as questões 
culturais, económicas e ambientais da mineração de cobre 
podem ser reinterpretadas e invertidas à luz da atual 
situação sociopolítica no território conhecido como Chile.
Recriando os processos eletroquímicos utilizados no 
processo de mineração, produz uma nova forma de 
agregados de minério de cobre em formações cristalinas 
que põem em questão as nossas classificações de natureza 
e artifício, magia e razão, opressão e resiliência.
Uma estrutura metálica enferrujada suporta um grande 
recipiente de vidro cheio de sulfato de cobre. Algumas 
moedas de cobre (cêntimos) foram atiradas para o fundo 
do recipiente. Um circuito composto por uma bateria e um 
amperímetro puxa as partículas de cobre que cobrem as 
moedas para um fluxo eletrónico em direção a um grande 
tubo de cobre, também imerso na solução. Lentamente, 
à volta do tubo de metal, as formações cristalinas 
materializam-se. Uma vez colhidas e deixadas a reagir 
com a água salgada que envolve a instalação, as partículas 
mineralizam-se numa cor verde, evocando o aspeto natural 
dos corpos de minério que constituem a Cordilheira dos 
Andes. As fotografias registam as formações e o momento 
em que o artista devolveu o cobre produzido na instalação  
à paisagem dos Andes.

La [Re]constitución de los Andes shows how the cultural, 
economic and environmental issues of copper mining 
can be reinterpreted and reversed in light of the current 
socio-political situation in the territory known as Chile.
By recreating the electrochemical processes used to purify 
the stones in the pits, a new form of copper ore aggregates 
into crystalline formations that undermine both our notions 
of nature and artifice, magic and reason, oppression and 
resilience.
A rusted metal structure supports a large glass vessel filled 
with copper sulphate. At the bottom of the container, a few 
cents have been thrown. A circuit comprising a battery and 
an amperometer pulls the copper particles covering the 
coins into an electronic flow towards a large copper tube, 
also immersed in the solution. Slowly, all around the metal 
tube, crystalline formations materialise. Once harvested 
and left to react with the salty water surrounding the 
installation, the particles mineralise in a verdant colour, 
evoking the natural appearance of the orebodies that 
constitute the Andes Mountain Range.

Carlos Sfeir’s practice is inspired 
by his interests in magic, science, 
territory, and cultures. He strives 
to build new bridges between 
human perception and natural 
phenomena. He believes art is a 
tool for questioning our certainties, 
discovering new meanings of nature 
and decolonising ourselves from 
ageing preconceptions. Sfeir’s work 
ranges from sculpture, painting and 
installations, and is marked by a 
continuous dialogue between memory 
and experimentation. The data, 
objects and phenomena observed in 
the field research, which forms the 
basis of all his work, are constantly 
being recreated, intertwined and 
challenged in the subsequent studio 
manipulation. Not constrained by 
the urge for completeness that often 
drives the artist’s actions, Carlos 
Sfeir’s works are rather interactive 
prototypes. Without finiteness, but 
alive and imperfect, they invite people 
to be accomplices in processes of 
uncertain outcomes, embracing the 
unexpected instead of fearing it.

A prática de Carlos Sfeir é inspirada 
pelos seus interesses em magia, 
ciência, território e culturas. Sfeir 
procura criar novas pontes entre a 
perceção humana e os fenómenos 
naturais. Acredita que a arte é 
um instrumento para questionar 
as nossas certezas, descobrir 
novos significados da natureza e 
descolonizar-nos dos preconceitos 
desatualizados. O trabalho de Sfeir vai 
da escultura à pintura e instalações, 
e é marcado por um diálogo contínuo 
entre a memória e a experimentação. 
Os dados, objetos e fenómenos 
observados na pesquisa de campo, 
que constitui a base de todo o seu 
trabalho, são constantemente 
recriados, entrelaçados e desafiados 
na subsequente manipulação em 
estúdio. Não limitados pelo impulso 
de completitude que muitas 
vezes impulsiona o ato artístico, 
os trabalhos de Carlos Sfeir são 
protótipos relativamente interativos. 
Sem finitude, mas vivos e imperfeitos, 
convidam as pessoas a serem 
cúmplices em processos de 
resultados incertos, abraçando o 
inesperado em vez de o temerem.
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Carlos Sfeir Vottero
Earth Beings

Mosteiro de Tibães

Nas terras do Atacama, entre os maiores campos de lítio na 
terra, os solos dos vales drenados suam com minerais. À luz 
aguda dos sóis do Sul, os cristais brilham. Uma inundação 
recente, de chuva inesperada, lavou as montanhas e 
invadiu o deserto com um denso rio de lama. Desde o céu 
até aos picos sagrados – Huacas –, descendo colinas 
salgadas, o fluxo infundiu toda a paisagem, desvendando 
mundos distantes diante dos nossos olhos. Escondidos 
entre as lamas agora secas, apareceram restos de antigos 
vasos funerários – Huacos –, também transportados pela 
inundação. Por vezes, só após tais eventos perturbadores 
é que os humanos se lembram de que são unos com a 
Natureza. Apenas quando os membros desenraizados da 
terra se misturam com as relíquias sagradas dos povos que 
a habitam, podem ver a sua frágil interligação: são ambos 
Huacas e Huacos, ou como diz Marisol de la Cadena, “Seres 
da Terra” (Earth Beings).

In the lands of the Atacama, among the largest lithium 
fields on earth, the soils of the drained valleys sweat with 
minerals. In the sharp light of southern suns, the crystals 
shine. We saw the traces of a recent flood, of an unexpected 
rain, that, washing down the mountains, invaded the desert 
with a thick river of mud. From the sky down to the sacred 
peaks – Huacas –, descending salty hills, the flow infused 
the entire landscape, unveiling distant worlds before 
our eyes. Hidden among the now dried muds, remains of 
ancient funerary pots – Huacos – appeared, also carried 
by the flood. Sometimes only after such disruptive events 
do humans remember that they are one with Nature. Only 
when the uprooted limbs of the earth mingle with the sacred 
relics of the peoples who inhabit it, can they see their fragile 
interconnectedness: they are both Huacas and Huacos, or as 
Marisol de la Cadena says, Earth Beings.

huaca
hua-ca |
variantes: ou guaca
plural -s

Um antigo objeto sagrado andino:
a: deus, espírito.
b: qualquer objeto (ex. montanha, 
animal, santuário, ou artefacto) 
habitado por um deus ou espírito; 
fetiche.
c: uma ruína pré-colombiana (como 
túmulo ou monumento funerário).

Em Quíchua, uma língua nativa 
americana da América do Sul, uma 
huaca é um objeto que representa 
algo venerado, tipicamente um 
monumento de algum tipo. O termo 
huaca pode referir-se a locais 
naturais, tais como rochas gigantes. 
Alguns huacas têm sido associados  
a práticas de veneração e ritual.

huaco
hua-co |
variantes: ou guaco
plural -s

Uma relíquia pré-colombiana:
a: olaria, especialmente a que se 
encontra numa huaca ou sepulcro.
b: fenda feita na terra com uma 
charrua.

Huaco ou Guaco é o nome genérico 
dado principalmente a vasos de 
barro e outras obras de olaria 
feitas pelos povos nativos das 
Américas, encontradas em locais 
pré-colombianos como sepulcros, 
santuários, templos e outras ruínas 
antigas. Os huacos não são meros 
objetos de barro, mas notáveis 
exemplares de cerâmica ligados a 
usos cerimoniais, religiosos, artísticos 
ou estéticos em civilizações andinas 
centrais, pré-colombianas. 

huaca
hua·ca |
variants: or guaca
plural -s

An ancient Andean sacred object:
a: god, spirit.
b: any object (as a mountain, animal, 
shrine, or artefact) inhabited by a god 
or spirit; fetish.
c: a pre-Columbian ruin (as a tomb or 
burial mound).

In Quechua, a Native American 
language of South America, a Huaca is 
an object that represents something 
revered, typically a monument of 
some kind. The term huaca can refer 
to natural locations, such as immense 
rocks. Some huacas have been 
associated with veneration and ritual.

huaco
hua·co |
variants: or guaco
plural -s

A pre-Colombian relic:
a: pottery, especially that found in a
huaca or sepulchre.
b: cleft made in the earth with a 
plough.

Huaco or Guaco is the generic name 
given mostly to earthen vessels and 
other finely made pottery artworks 
by the native peoples of the Americas 
found in pre-Columbian sites such 
as burial locations, sanctuaries, 
temples and other ancient ruins. 
Huacos are not mere earthenware 
but notable pottery specimens linked 
to ceremonial, religious, artistic or 
aesthetic uses in central Andean, pre-
Columbian civilisations.

Carlos Sfeir’s practice is inspired 
by his interests in magic, science, 
territory, and cultures. He strives 
to build new bridges between 
human perception and natural 
phenomena. He believes art is a 
tool for questioning our certainties, 
discovering new meanings of nature 
and decolonising ourselves from 
ageing preconceptions. Sfeir’s work 
ranges from sculpture, painting and 
installations, and is marked by a 
continuous dialogue between memory 
and experimentation. The data, 
objects and phenomena observed in 
the field research, which forms the 
basis of all his work, are constantly 
being recreated, intertwined and 
challenged in the subsequent studio 
manipulation. Not constrained by 
the urge for completeness that often 
drives the artist’s actions, Carlos 
Sfeir’s works are rather interactive 
prototypes. Without finiteness, but 
alive and imperfect, they invite people 
to be accomplices in processes of 
uncertain outcomes, embracing the 
unexpected instead of fearing it.

A prática de Carlos Sfeir é inspirada 
pelos seus interesses em magia, 
ciência, território e culturas. Sfeir 
procura criar novas pontes entre a 
perceção humana e os fenómenos 
naturais. Acredita que a arte é 
um instrumento para questionar 
as nossas certezas, descobrir 
novos significados da natureza e 
descolonizar-nos dos preconceitos 
desatualizados. O trabalho de Sfeir vai 
da escultura à pintura e instalações, 
e é marcado por um diálogo contínuo 
entre a memória e a experimentação. 
Os dados, objetos e fenómenos 
observados na pesquisa de campo, 
que constitui a base de todo o seu 
trabalho, são constantemente 
recriados, entrelaçados e desafiados 
na subsequente manipulação em 
estúdio. Não limitados pelo impulso 
de completitude que muitas 
vezes impulsiona o ato artístico, 
os trabalhos de Carlos Sfeir são 
protótipos relativamente interativos. 
Sem finitude, mas vivos e imperfeitos, 
convidam as pessoas a serem 
cúmplices em processos de 
resultados incertos, abraçando o 
inesperado em vez de o temerem.

Ginevra Petrozzi
Digital Esoterism

Mosteiro de Tibães

Digital Esoterism explora o modo como os instrumentos de 
adivinhação podem ser reformulados a fim de recuperar o 
seu sentido de agência contra os megadados (Big Data) que, 
na era do Capitalismo de Vigilância (Surveillance Capitalism), 
se tornou uma entidade quase mágica que prevê e programa 
o futuro. Abordar a origem da magia como ferramenta 
anticapitalista poderia mudar a forma como percecionamos 
os sistemas modernos de controlo, tais como a Big Data e 
o Surveillance Capitalism que, muitas vezes, sem o nosso 
consentimento e conhecimento, guiam as nossas escolhas 
e ações. A redescoberta do papel da bruxaria e da magia 
nos tempos contemporâneos tem uma ampla participação 
de académicos, artistas e designers, mas a forma como as 
ferramentas mágicas podem ajudar a desfazer a vigilância 
global, gerando rituais de resistência, parece não estar 
suficientemente explorada. Ginevra Petrozzi realiza leituras 
de Tarot numa perspetiva digital, lendo realidades digitais 
usando um smartphone, como se estivesse a ler uma carta 
de Tarot. Anúncios baseados no histórico de pesquisas do 
Google ou publicações sugeridas no Instagram relacionados 
com os interesses do utilizador: o que é que estes sinais 
modernos, este fluxo automático de algoritmos de conteúdo 
que enchem diariamente os nossos telefones, dizem sobre 
nós e o nosso futuro?

Digital Esoterism explores how divination tools might be 
refashioned in order to reclaim a sense of agency against 
Big Data, which, in the era of Surveillance Capitalism, has 
become a quasi-magical entity predicting and programming 
the future. Reaching into the origin of magic as an anti-
-capitalist tool could change the way we perceive modern 
systems of control such as Big Data, and Surveillance 
Capitalism, which often, without our consent and knowledge, 
guide our choices and actions. The rediscovery of the role 
of witchcraft and magic in contemporary times has broad 
participation of scholars, artists and designers, yet it 
seems rather unexplored how magic tools can help undo 
global surveillance by generating rituals of resistance. 
Ginevra Petrozzi performs readings placing Tarots in a 
digital perspective and reading digital realities using the 
smartphone, like one would read a Tarot card. Ads based 
on your Google search history, suggested Instagram posts 
linked to online interests: what do these modern signs, this 
automated flow of content algorithms fill our phones with 
daily, say about us and our future?

Ginevra Petrozzi (b. 1997, Rome, Italy) 
is a designer, artist and practising 
witch currently living and working in 
The Netherlands. Her work focuses 
on infiltrating systems of control 
and refashioning folk ancestral 
knowledge, to create new hybrid 
rituals for the contemporary era. 
Currently, she is exploring the 
possibilities of occult practices 
within the landscape of contemporary 
techno-politics. In this framework, 
she took the role of "digital witch", 
reclaiming the archetypal role of 
the sorceress as a healer, and as a 
political rebel for digital care. Fusing 
installation, performance, video and 
witchcraft Petrozzi aims to re-shape 
the way in which the digital and 
physical realm inform and influence 
each other. Some older projects have 
dealt with how Catholic rituals can 
be extracted from the doctrine that 
originated them, how fake news could 
substitute mythology in modern 
times, or how taking off a surgical 
mask could become a healing act. 
Ginevra has recently exhibited/
collaborated with RAUM, IMPAKT 
Platform, Waag, MU Hybrid Art 
House, Het Nieuwe Instituut, World 
Design Embassies, The Hmm, Design 
Academy Eindhoven, Mare Culturale 
Urbano among others.

Ginevra Petrozzi (b. 1997, Roma, 
Itália) é designer, artista e praticante 
de bruxaria que vive e trabalha 
atualmente nos Países Baixos. O seu 
trabalho centra-se na infiltração 
em sistemas de controlo e na 
reformulação de conhecimentos 
ancestrais populares, para criar 
novos rituais híbridos para a era 
contemporânea. Atualmente, está 
a explorar as possibilidades das 
práticas ocultas dentro da paisagem 
da tecno-política contemporânea. 
Neste contexto, assumiu o papel de 
"bruxa digital", recuperando o papel 
arquetípico da feiticeira enquanto 
curandeira, e enquanto ativista 
política de digital care. Cruzando 
instalação, performance, vídeo e 
bruxaria, Petrozzi pretende remodelar 
a forma como os universos digital 
e físico se informam e influenciam 
mutuamente. Alguns projetos mais 
antigos debruçaram-se sobre o modo 
como os rituais católicos podem ser 
extraídos da doutrina que os originou, 
como fake news podem substituir 
a mitologia nos tempos modernos, 
ou ainda como tirar uma máscara 
cirúrgica pode tornar-se um ato 
de cura. Ginevra expôs/colaborou 
recentemente com RAUM, IMPAKT 
Platform, Waag, MU Hybrid Art 
House, Het Nieuwe Instituut, World 
Design Embassies, The Hmm, Design 
Academy Eindhoven, Mare Culturale 
Urbano, entre outros.

A 21 de maio (sábado), 
Ginevra Petrozzi ativará a 
peça com sessões durante 
todo o dia

On May 21 (Saturday), 
Ginevra Petrozzi will be 
performing with sessions 
throughout the day
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Jana Winderen
Surviving the Impact of 

Raindrops
Mosteiro de Tibães

Surviving the Impact Of Raindrops é uma instalação sonora 
criada por Jana Winderen e resultante da residência artística 
que levou a cabo junto do Water Quality Group, um grupo 
de investigação do INL – Laboratório Ibérico Internacional 
de Nanotecnologia dedicado a estudar a qualidade de 
água. Composta por oito canais, esta instalação é baseada 
em gravações que a artista sonora fez debaixo e acima da 
superfície da água, de peixes, crustáceos, insetos aquáticos 
e morcegos.
Para aprender mais sobre a qualidade da água, os biólogos 
de água doce recolhem e contam insetos aquáticos. Em 2010, 
com o intuito de também monitorizar a saúde da água, 
Jana sugeriu que se gravasse o som dos insetos. Desde 
então, concentrou os seus esforços em vários projetos que 
envolvem esta ideia, tanto em ambientes de água doce como 
de água salgada, em recifes de corais e nas profundezas do 
gelo marinho.
Para respirar debaixo de água, insetos e escaravelhos 
subaquáticos trazem consigo ou bolhas de ar ou um 
plastrão subaquático. Através deste plastrão ou através da 
superfície da bolha de ar, estas criaturas extraem oxigénio 
e fazem com que este mecanismo funcione quase como 
um pulmão mecânico. À nano-escala, as nano-partículas 
podem acumular-se no corpo das criaturas aquáticas e, 
possivelmente, de todos os seres vivos. Nesta escala, os 
insetos são imensamente grandes. A forma como as trocas 
de oxigénio acontecem para os insetos, se estas bolhas 
de ar podem funcionar como uma extensão dos ouvidos 
dos insetos ou então como um amplificador para o som, 
despoletou o interesse de Jana Winderen. A estridulação, 
técnica usada pelos insetos em que esfregam partes do 
corpo para produzir som, quando ativada mutuamente, 
forma o que parece ser um coro de grilos, mas debaixo  
de água.

The 8 channel sound installation Surviving the Impact of 
Raindrops is made for the project Scale Travels, a collaboration 
between gnration and INL in Braga. Jana did a residency 
with the Water Quality Group at INL in the autumn 2021. 
This composition is based on recordings she has made both 
above and below the surface of the water, of fish, crustacea, 
aquatic insects and bats.
Freshwater biologists collect and count aquatic insects 
to learn about water quality. Jana suggested in 2010 that 
by recording the sound of the insects you could monitor 
the health of the water. Since then she has worked on 
several projects involving this idea, both in freshwater and 
also saltwater environments around coral reefs and deep 
under the sea ice. Underwater insects and beetles bring air 
bubbles or a plastron underwater to breathe. They extract 
oxygen out of the plastron or through the surface of the air 
bubble, functioning almost like a mechanical lung. At the 
nano-scale level, nanoparticles can accumulate in the  
body of aquatic creatures, and possibly all living creatures. 
In relation to the nano-scale these insects are enormously 
large. Jana is interested in how the exchange of oxygen 
happens for the insects, and whether these air bubbles 
could also function as an extension of the insects' ears, 
or work as an amplifier for sound. They use stridulation, 
rubbing body parts together to make sound, and they 
often trigger each other and form what sound like choirs of 
crickets, but underwater. Many creatures underwater are 
navigating, communicating and hunting with sound.

Jana Winderen is an artist who 
currently lives and works in Norway. 
Her practice pays particular attention 
to audio environments and to 
creatures which are hard for humans 
to access, both physically and aurally 
– deep under water, inside ice or in 
frequency ranges inaudible to the 
human ear. Her activities include 
site-specific and spatial audio 
installations and concerts, which 
have been exhibited and performed 
internationally in major institutions 
and public spaces. In 2011 she won 
the Golden Nica at Ars Electronica 
for Digital Musics & Sound Art. She 
releases her audio-visual work on 
Touch (UK).

Jana Winderen vive e trabalha na 
Noruega. A sua prática artística 
dá particular atenção a ambientes 
áudio e a criaturas de difícil acesso 
para humanos, quer do ponto de 
vista físico quer auditivo, como as 
profundezas da água, o interior 
do gelo ou as frequências de som 
impercetíveis ao ouvido humano. 
Da sua obra fazem parte concertos 
e instalações áudio site-specific, 
apresentados internacionalmente 
em grandes instituições e espaços 
públicos. Em 2011 ganhou o Golden 
Nica at Ars Electronica for Digital 
Musics & Sound Art. O seu trabalho  
é editado pela Touch (Reino Unido).

Calum Bowden
Worlds With(out) Us

Theatro Circo, Salão Nobre

Worlds With(out) Us é uma viagem de realidade virtual até 
ao limite do conhecimento científico. A história oferece uma 
variação de perspetivas humanas, animais, bacterianas, 
geológicas e mecânicas com o intuito de desvendar mistérios 
sobre as diversas formas de vida encontradas à volta, e no 
interior, de uma mina de lítio. Alguns destes organismos 
não se parecem nada com o que os cientistas pensavam 
que a vida poderia parecer, mas podem conter a chave para 
reposicionar o lugar da vida humana no universo.
Vendo a partir da perspetiva de várias espécies encontradas 
à volta de uma mina de lítio, os participantes desvendam 
ligações e relações entre as partes que compõem o mundo 
virtual à sua volta, trabalhando em conjunto para chegarem 
a diferentes níveis da história. É-lhes pedido que se movam 
e interajam com as “coisas” desse mundo, o que os leva 
a usar o seu corpo de modo estranho ou desconhecido. 
O público que observa as pessoas na realidade virtual 
assiste a uma escultura social que toma forma a partir do 
comportamento dos participantes.

Worlds With(out) Us is a social VR journey to the edge of 
scientific knowledge. The story shifts between human, 
animal, bacterial, geological and mechanic perspectives 
to unravel mysteries about the diverse forms of life found 
around, and deep inside, a lithium mine. Some of these 
organisms look nothing like what scientists thought life 
might look like, but they could hold the key to resituating 
human life in the universe and reanimating its shadows.
Participants start by occupying the perspective of various 
species found around a lithium mine. They must discover the 
connections in the world around them by working together 
to get to different stages of the story. They are asked to move 
around and interact with things in the world, developing 
ways of using their bodies in alien and unfamiliar ways. The 
audience observing those in VR witness a social sculpture 
taking shape from their emergent behaviour.

Calum Bowden collaborates on 
stories, worlds, and platforms that 
reconnect the cultural with the 
technological, economical, political 
and ecological. He co-founded 
Trust and Black Swan. Trust is a 
network of utopian conspirators, 
a sandbox for creative, technical 
and critical projects, and a site of 
experimentation for new ways of 
learning together. Black Swan is a 
Berlin-based collective pursuing 
horizontal and decentralised 
approaches to the traditional art 
world templates for art making.

Calum Bowden colabora em histórias, 
mundos, e plataformas que ligam o 
cultural ao tecnológico, económico, 
político e ecológico. Foi cofundador 
da Trust e da Black Swan. Trust é uma 
rede de conspiradores utópicos, uma 
plataforma para projetos criativos, 
técnicos e críticos, e um local de 
experimentação para novas formas 
de aprendizagem em conjunto. 
Black Swan é um coletivo com sede 
em Berlim que procura abordagens 
horizontais e descentralizadas aos 
modelos tradicionais do mundo da 
arte para fazer arte.

Desenvolvimento Realidade 
Virtual
Tamás Páll
Design 3D 
Finley Stewart
Som
Jesse Siminski
Agradecimento especial a 
Jelena Viskovic e Hannah 
Stewart

VR Development
Tamás Páll
3D Design 
Finley Stewart
Sound
Jesse Siminski
Special thanks to 
Jelena Viskovic and Hannah 
Stewart
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Studio Folder
Italian Limes

Theatro Circo, Salão Nobre

Italian Limes é um projeto de investigação com a duração 
de 5 anos conduzido pelo Studio Folder, que visa pesquisar 
as variações das fronteiras terrestres de Itália ao longo 
da bacia hidrográfica que separa as bacias de drenagem 
da Europa do Norte e do Sul. Atravessa campos de neve e 
glaciares perenes em grandes altitudes – todos os quais 
estão agora a derreter em resultado de alterações climáticas 
antropogénicas. À medida que a bacia hidrográfica se 
desloca, a fronteira também se desloca, divergindo da sua 
representação nos mapas oficiais.

Italian Limes is a five-year-long research project by Studio 
Folder to survey the variations of Italy’s land borders along 
the watershed that separates the drainage basins of 
Northern and Southern Europe. Running mostly at high 
altitudes, it crosses snowfields and perennial glaciers – all 
of which are now melting as a result of anthropogenic 
climate change. As the watershed shifts so does the border, 
diverging from its representation on official maps.

Studio Folder is a design and research 
agency founded by Marco Ferrari and 
Elisa Pasqual, and based in Milan, 
Italy. The studio’s work spans between 
the cultural and commercial domains 
and the investigation of autonomous 
research paths, while working through 
a diverse range of outcomes-from 
data visualisation to the design of 
exhibitions, editorial products and 
digital platforms.

Studio Folder é uma agência de 
design e pesquisa fundada por Marco 
Ferrari e Elisa Pasqual, e sediada 
em Milão, Itália. O trabalho do 
estúdio engloba várias áreas, desde 
os domínios cultural e comercial 
à investigação de percursos de 
investigação autónomos, através de 
uma gama diversificada de resultados 
- desde a visualização de dados 
ao design de exposições, produtos 
editoriais e plataformas digitais.

Berru
Another Object

Largo do Paço

Another Object estimula o espectador a ser consciente 
do espaço. É constituída por objetos simples, industriais 
e funcionais, numa repetição exaustiva de um elemento 
lumínico. O espectador interage com a peça ao aproximar-se, 
e afastar-se ou contornando-a. Another Object ocupa o 
espaço como qualquer outro objeto.

Another Object stimulates the public to be aware of 
the space around them. It consists of simple, industrial 
and functional objects, in an exhaustive repetition of a 
luminous element. The viewer interacts with the piece by 
approaching,and moving away or going around it. "Another 
Object" occupies the space like any other object.

Founded in 2015, the Oporto-based 
artist collective Berru has exhibited 
their work at Fundação Calouste 
Gulbenkian - Lisbon, BoCA Biennial of 
Contemporary Arts, Museu Nacional 
de Arte Contemporânea do Chiado 
(SONAE MEDIA ART Award 2019), 
gnration - Braga, Galeria Municipal 
do Porto, Arquipélago - Centro de 
Artes Contemporâneas - Açores, The 
Old Truman Brewey - London, among 
many others.

Fundado em 2015, o coletivo de 
artistas berru sediado no Porto expôs 
a sua obra na Fundação Calouste 
Gulbenkian – Lisboa, BoCA Biennial of 
Contemporary Arts, Museu Nacional 
de Arte Contemporânea do Chiado 
(prémio SONAE MEDIA ART 2019), 
gnration – Braga, Galeria Municipal 
do Porto, Arquipélago – Centro de 
Artes Contemporâneas - Açores, The 
Old Truman Brewey – Londres, entre 
outros.
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Peter Burr
Collective Monuments

vários dispositivos de sinalética 
digital distribuídos pela cidade
several digital signage devices 
distributed throughout the city

A série Collective Monuments retrata uma variedade 
de labirintos inacabados. A forma e filosofia das várias 
estruturas é inspirada pelo arquiteto Paolo Soleri que 
propagou a ideia de um edifício como um corpo vivo. Esta 
estrutura concebe o monumento como um organismo 
silicatado e os seres humanos são as coisas macias que  
o mantêm vivo no seu interior.

Collective Monuments series depicts a variety of sprawling 
unfinished labyrinths. The form and philosophy of the 
various structures is inspired by the architect Paolo Soleri 
who propagated the idea of a building as a living body. 
This framework conceives of the monument as a silicate 
organism and humans are the soft stuff inside that keep  
it alive.

Peter Burr is an artist from Brooklyn, 
NY. His practice often engages with 
tools of the video game industry in 
the form of immersive cinematic 
artworks. These pieces have been 
presented internationally by various 
institutions including Documenta 
14, Athens; MoMA PS1, New York; 
and The Barbican Centre, London. 
Previously Burr worked under the alias 
Hooliganship and founded the video 
label Cartune Xprez through which he 
produced hundreds of live multimedia 
exhibitions and touring programs 
showcasing a multi-generational 
group of artists at the forefront of 
experimental animation. His practice 
has been recognized through grants 
and awards including a Guggenheim 
Fellowship, a Creative Capital Grant, 
and a Sundance New Frontier 
Fellowship.

A prática artística do norte-americano 
Peter Burr envolve-se frequentemente 
com ferramentas da indústria dos 
jogos de vídeo sob a forma de obras 
de arte cinematográfica imersiva. 
Estas peças têm sido apresentadas 
internacionalmente por várias 
instituições, incluindo Documenta 
14, Atenas; MoMA PS1, Nova Iorque; 
e The Barbican Centre, Londres. 
Anteriormente, Burr trabalhou sob o 
pseudónimo Hooliganship e fundou 
a etiqueta de vídeo Cartune Xprez, 
através da qual produziu centenas 
de exposições multimédia ao vivo e 
programas itinerantes, mostrando um 
grupo multi-geracional de artistas na 
vanguarda da animação experimental. 
A sua prática tem sido reconhecida 
através de diversas bolsas e 
prémios, incluindo uma Guggenheim 
Fellowship, uma Creative Capital 
Grant, e uma Sundance New Frontier 
Fellowship.

Matt Nish-Lapidus
Finger Plays

Online

Utilizando o protocolo de rede Finger, Finger Plays conta 
uma história do que acontece sob a superfície da Internet 
que experimentamos diariamente, utilizando para isso 
poesia, ficção, processos de texto generativo, registos e 
protocolos para criar um espaço narrativo em constante 
mudança e evolução. Finger Plays examina estruturas 
alternativas de redes de computadores, superfícies, 
interfaces e relações, questionando a natureza da realidade 
em rede através do que é escondido ou revelado. O trabalho 
vive tanto no navegador web como no protocolo de servidor 
Finger subjacente, apenas acessível através da linha de 
comando, promovendo a dualidade da informação acima  
e abaixo da superfície da Internet.

Using the Using the almost-forgotten finger network protocol, 
“Finger Plays” tells a story of what happens beneath the 
surface of the internet that we experience everyday using 
poetry, fiction, generative text processes, logs, and protocols 
to create a constantly shifting and evolving narrative space. 
“Finger Plays” examines alternative computer network 
structures, surfaces, interfaces, and relationships, 
questioning the nature of networked reality through what is 
hidden or revealed. The work lives in both the web browser 
and in the underlying finger server protocol, only accessible 
via the command line, furthering the duality of information 
above and below the surface of the internet. 

Matt’s interests lie in the poetics 
of computation and its proclivity to 
create meaningful relations through 
iteration and recombination. His 
work results in diverse outputs 
including books, recordings, 
installations, performances, software, 
and objects. Matt has performed 
and exhibited at ACUD Macht Neu 
(Berlin), Electric Eclectics Festival 
(Ontario), InterAccess (Toronto), 
Mayhem (Copenhagen), The Plumb 
(Toronto) and many DIY spaces in 
North America and Europe. You can 
find Matt online and away-from-
keyboard under various aliases and 
collaborations including emenel, New 
Tendencies, må, and <blink>.

Matt Nish-Lapidus faz software, sons 
e textos sondando o mito de que os 
computadores precisam de ser úteis 
ao invés de bonitos. Matt possui 
um Honors Bachelor of Fine Arts 
em Novos Media pela Universidade 
de Ryerson e um Mestrado Visual 
Studies pela Universidade de Toronto. 
Os interesses de Matt residem 
na poética da computação e na 
sua propensão para criar relações 
significativas através da iteração e 
recombinação. O seu trabalho resulta 
em diversos formatos, incluindo livros, 
gravações, instalações, performances, 
software e objectos. Matt actuou e 
expôs na ACUD Macht Neu (Berlim), 
Electric Eclectics Festival (Ontário), 
InterAccess (Toronto), Mayhem 
(Copenhaga), The Plumb (Toronto) e 
muitos espaços DIY na América do 
Norte e Europa. O seu trabalho pode 
ser encontrado online e também longe 
do teclado, sob vários pseudónimos e 
colaborações, incluindo emenel, New 
Tendencies, må, e <blink>.

Praça da República, Rua 
do Caires, Avenida Padre 
Júlio Fragata, Largo de 
Infias, INL, Universidade do 
Minho (Rotunda McDonald's), 
Avenida da Liberdade 
(Rotunda Ponte S. João)
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Huniti Goldox 
Para Gardens

Online

Para Gardens é uma superfície digital que é texturizada 
com diferentes plantas e matéria recolhida e construída em 
Leipzig e Amman. A dupla artística Huniti Goldox convida 
o espectador para um espaço meditativo que visualiza 
o trabalho em rede de diferentes seres e a sua atracção 
mútua, enquanto reflecte sobre o aspecto erótico da nossa 
existência ecológica. Estar vivo é um processo erótico onde 
o Eu é constantemente transformado através das suas 
relações com outros organismos. Há o desejo de ser tocado, 
de estar ligado, de estar vivo dentro do sistema natural. O 
desrespeito por estas necessidades está no centro da crise 
global e do envolvimento com o mundo como um mecanismo 
morto controlado pela eficiência económica.
O trabalho é implementado como uma experiência virtual 
onde as pessoas podem percorrer com um cursor. Como 
uma superfície, Para Gardens traduz o desejo da matéria de 
estar em contacto com outra e pergunta: o que damos e o 
que tomamos dentro do nosso mundo interior e exterior?

“Para Gardens” is a digital surface that is textured with 
different plants and matter collected and constructed in 
Leipzig and Amman. The artist duo Huniti Goldox invites the 
viewer into a meditative space that visualises the meshwork 
of different beings and their mutual attraction, while 
reflecting on the erotic aspect of our ecological existence. 
Being alive is an erotic process where the self is constantly 
transformed through its relationships with other organisms. 
There is the desire to be touched, to be connected, to be 
alive within the natural system. The disregard of those needs 
lie at the core of the global crisis and the engagement with 
the world as a dead mechanism controlled by economic 
efficiency.
The work is implemented as a virtual experience where 
people can scroll through with a cursor. As a surface “Para 
Gardens” translates matter’s desire to be in contact with 
another and asks: what do we give and what do we take 
within our inner and outer worlds?

Huniti Goldox is an artist duo 
consisting of Areej Huniti and Eliza 
Goldox. In their practice they are 
interested in geopolitical realities, 
marginalised oral histories and 
contextual research. They like to 
utilize new media tools, video art, 
conversations and writing. When 
working, they try to think of formats 
that can involve different voices 
and beings, be this human and 
nonhuman, such as workshops, 
excursions and interventions. This 
stems from the desire to create 
moments for collective imagining and 
re-imagining to collapse dominant 
narratives and fixed geographies. 
Their work got exhibited at Darat Al 
Funun, The MMAG Foundation & The 
Jordan National Gallery and Goethe 
Institute in Amman, SomoS Art House 
in Berlin, School Of Waters/ Biennale 
Mediterranea in San Marino, Sheffield 
Doc Fest, D21 in Leipzig and will be 
shown in Dream City in Tunis 2022.

Huniti Goldox é uma dupla de 
artistas constituída por Areej 
Huniti e Eliza Goldox. Na sua 
prática estão interessadas em 
realidades geopolíticas, histórias 
orais marginalizadas e investigação 
contextual. Gostam de utilizar 
novas ferramentas de comunicação, 
videoarte, conversas e escrita. 
Quando trabalham, tentam pensar 
em formatos que podem envolver 
diferentes vozes e seres, sejam 
estes humanos e não humanos, 
tais como workshops, excursões e 
intervenções. Isto deriva do desejo 
de criar momentos de imaginação 
coletiva e de reimaginação para o 
colapso de narrativas dominantes e 
geografias fixas. Os seus trabalhos 
foram expostos em Darat Al Funun, 
The MMAG Foundation & The Jordan 
National Gallery e Goethe Institute 
em Amã, SomoS Art House em 
Berlim, School Of Waters/ Biennale 
Mediterranea em San Marino, 
Sheffield Doc Fest, D21 em Leipzig e 
serão também exibidos na Dream City, 
em Tunis, este ano.

Tong Wu & Yuguang Zhang 
Bureau of Cloud Management

Online

Bureau of Cloud Management, criado pela dupla de novos 
artistas media Tong Wu e Yuguang Zhang, é um projecto de 
investigação artística que recria a memória partilhada de 
observar nuvens utilizando tecnologia de computação em 
nuvem. É uma intervenção artística sobre os sentimentos de 
languidez e desconexão amplamente observados na nossa 
interação diária com um mundo construído sobre as redes 
de computadores de velocidade rápida e escala global.  
A dupla criou um ambiente 3D simulado que retrata o 
trabalho diário da Bureau of Cloud Management (BCM), uma 
agência governamental imaginária que gere a entrada legal 
de nuvens que passam pela área do céu que monitoriza.
Tomando emprestada uma estrutura burocrática e uma 
estética moderna de interface do sistema para reconstruir 
a experiência viva e sonhadora de observar nuvens, a dupla 
encoraja o público a desempenhar o papel do funcionário 
do gabinete, utilizando o sistema BCM para reexaminar e 
despertar a sua ligação primitiva com o mundo.
A versão do projecto apresentada no Index é uma 
experiência baseada na web que apresenta a interface 
de monitorização do BCM, onde os participantes podem 
receber a identidade de trabalhador do BCM, e obter 
o registo e arquivo das nuvens de passagem, que são 
simuladas com base em materiais de texto recolhidos dos 
respectivos geo-locais dos participantes e gerados por 
condutas de aprendizagem automática personalizadas.

“Bureau of Cloud Management”, created by new media artist 
duo Tong Wu and Yuguang Zhang, is an art research project 
that recreates the shared memory of observing clouds 
utilizing the cloud computing technology. It’s an artistic 
intervention on the feelings of languish and disconnection 
widely observed in our daily interaction with a world 
constructed upon the fast-speed, global-scaled computer 
networks.The duo created a simulated 3D environment that 
depicts the daily working scenes of the Bureau of Cloud 
Management (BCM), an imaginary government agency 
managing the lawful entry of clouds passing by the sky area 
it monitors.
Borrowing a bureaucratic structure and modern system 
interface aesthetics to reconstruct the brisk and day- 
-dreaming experience of observing clouds, the duo 
encourage audiences to play the role of the bureau worker, 
using the BCM system to re-examine and awaken their 
primitive connection with the world.
The Index 2022 version of the project is a web-based 
experience that presents the monitoring interface of BCM, 
where participants could be given the identity as a BCM 
worker, and get to record and archive the passing-by clouds, 
which are simulated based on text materials collected from 
the participant’s respective geo-locations and generated by 
customized Machine Learning pipelines.

Tong Wu is a multimedia artist raised 
on the Internet. She now co-exists 
with her digital doubles in New York 
and the Chrome browser. Tong Wu's 
art research focuses on cyberculture, 
the digital system, and how 
"individuals" form relationships with 
their overpopulated avatars in the era 
of digital. She uses various media, 
such as 3D visuals, machine-learning 
models, installations, and performance, 
to construct a speculative world of 
digital doubles and to present  the 
fluid yet dystopian nature of 
"individual".
Yuguang Zhang is a New York-based 
new media / AI artist and creative 
technologist. He is a current research 
resident of the Interactive Media 
Arts Low Res program at New York 
University, a machine learning 
technologist at De-Yan, and a member 
of multidisciplinary artist collective 
NUUM.

Tong Wu é um artista multimédia 
criado na Internet. Agora coexiste 
com as suas duplas digitais em Nova 
Iorque e com o navegador Chrome. 
A investigação artística de Tong 
Wu centra-se na cibercultura, no 
sistema digital, e na forma como 
"indivíduos" formam relações com 
os seus avatares na era do digital. 
Utiliza vários meios, tais como visuais 
3D, machine learning, instalações 
e performance, para construir um 
mundo especulativo de duplos 
digitais e para apresentar a natureza 
fluída mas distópica do "indivíduo".
Yuguang Zhang é uma artista de 
novos media / Inteligência Artificial 
e tecnologista criativa com sede 
em Nova Iorque. É um investigador 
residente no programa Interactive 
Media Arts Low Res da Universidade 
de Nova Iorque, um tecnólogo de 
aprendizagem de máquinas da 
De-Yan, e membro do colectivo 
multidisciplinar de artistas NUUM.
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Yuqian Sun
Wander [001]

Online

Como transformar o conhecimento humano num futuro 
especulativo? E como devemos participar?
Wander [001] é um projecto de arte pública multimédia 
baseado num chatbot de Inteligência Artificial (IA), uma 
janela de conversação que procura simular um ser humano 
em conversa com pessoas. Wander é um andróide de IA 
que viaja na Terra do futuro. Envia-lhe mensagens a partir 
de qualquer parte do mundo real e ela responderá com 
informações de ficção científica de uma época futura 
aleatória. Cada viagem será como uma aventura baseada 
em texto para os participantes, mas não há escolha fixa. 
Todos os conteúdos são gerados através de IA com base na 
informação de locais do mundo real. Através da participação 
do público, a história da viagem continuará a atualizar o 
mapa do futuro. Esta é a futura Terra explorada em conjunto 
pelos seres humanos e pela IA.
Este trabalho visa reunir arte e tecnologia da IA juntamente 
com narrativa especulativa, fazendo as pessoas mergulhar 
no mundo fictício através do software de mensagens mais 
familiar. Até fevereiro deste ano, já mais de 13000 pessoas 
juntaram-se a esta viagem.

How to turn human knowledge into a speculative future?  
And how should we participate?
Wander [001] is a multi-media public art project based on an 
AI chatbot. Wander is an AI android travelling on the future 
earth. Send messages to her of any real-world locations, 
and she would visit and send sci-fi travel notes and street 
scenes from a random future time. Each trip would be like a 
text-based adventure for participants, but there's no fixed 
choice. All contents are generated through AI based on real- 
-world location information. Through public participation, the 
history of the journey would keep updating the future map. 
This is the future earth explored together by humans and AI.
This work aims to gather art and AI technology together 
with speculative narrative, making people immerse in the 
fictional world with the most familiar message software. Till 
Feb 2022, more than 13000 people have joined the journey.

Yuqian Sun is a Chinese AI artist 
and researcher who graduated from 
Tsinghua University and Goldsmiths, 
University of London. She's currently 
a doctoral student at Royal College 
of Art. Inspired by conversations 
between virtual characters in video 
games, she produces works that 
steer with curiosity. She creates art 
projects based on AI chatbots, which 
focus on the narrative and intimacy 
in human-AI interaction. Her works 
and research have been presented at 
galleries and conferences including 
2020 Artificial Life, The media facade 
of Yeltsin Center, 7th ACM Celebration 
of Women in Computing, 2021 Asia 
Digital Art Exhibition and Shanghai 
Aiiiii Art Center.

Yuqian Sun é uma artista 
e investigadora chinesa de 
Inteligência Artificial que se formou 
na Universidade de Tsinghua 
e na Goldsmiths de Londres. É 
atualmente aluna de doutoramento 
no Royal College of Art. Inspirada 
por conversas entre personagens 
virtuais em videojogos, cria projetos 
de arte baseados em chatbots de IA, 
que se concentram na narrativa e na 
intimidade na interação humano-
IA. Os seus trabalhos e pesquisas 
têm sido apresentados em galerias 
e conferências, incluindo 2020 
Artificial Life, The media facade of 
Yeltsin Center, 7th ACM Celebration 
of Women in Computing, 2021 Asia 
Digital Art Exhibition e Shanghai Aiiiii 
Art Center.

PENSA-
MENTO
CONFER-
ENCES
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Delfina Fantini van Ditmar + Virginia Tassinari
Desenhar e Imaginar em Tempos Obscuros

Designing and Imagining in Dark Times
Reitoria Universidade do Minho
18:30

Qual a potência da imaginação e do design em tempos 
obscuros? Virginia Tassinari (Itália), filósofa e investigadora 
no âmbito do design participativo e da ficção e do design 
para a inovação social e ativismo, autora do livro Designing 
in Dark Times: An Arenditian Lexicon (2020), abrirá este 
encontro com uma partilha acerca da relevância do design 
como acto político. Delfina Fantini van Ditmar (Chile), 
investigadora na área das implicações políticas e sócio-
ecológicas da inteligência artificial aplicada aos corpos, 
às casas e às cidades e professora no Royal College of Art 
(UK), conduz-nos numa reflexão sobre a ação do design em 
contexto de emergência climática e sobre a necessidade 
de contribuirmos para futuros regenerativos. Este encontro 
passará ainda pela necessidade de considerarmos um 
conhecimento situado, abrindo a partir daí o debate para as 
práticas artísticas e para a urgência de práticas pautadas 
por uma ética da matéria e do cuidado.

What is the power of imagination and design in dark times? 
Virginia Tassinari (Italy), philosopher and researcher in the 
field of participatory design and fiction and design for social 
innovation and activism, author of the book “Designing in 
Dark Times: An Arenditian Lexicon” (2020), will open this 
meeting with a sharing about the relevance of design as a 
political act. Delfina Fantini van Ditmar (Chile), researcher 
in the area of political and socio-ecological implications of 
artificial intelligence applied to bodies, houses and cities 
and professor at the Royal College of Art (UK), will lead us in 
a reflection on the action of design in the context of climate 
emergency and the need to contribute to regenerative 
futures. This meeting will also include the need to consider a 
situated knowledge, opening the debate to artistic practices 
and to the urgency of practices guided by an ethics of matter 
and care.

Delfina Fantini van Ditmar is a design 
researcher and lecturer at the Royal 
College of Art, Design Products + 
Futures Programme. Delfina has a 
BA in Biology and completed a year 
of an MFA at Konstfack University 
in Stockholm. She also holds a 
PhD from the RCA with a thesis 
entitled 'The IdIoT'. Delfina has a 
transdisciplinary background linking 
design research, critical algorithmic 
studies, architecture and ecology. 
Her practice encourages a critical 
and reflective approach towards 
technological 'smartness' and 
ecological futures. She has been a 
critic and visiting lecturer in several 
institutions, including The Bartlett, 
Architectural Association, Goldsmiths, 
University of Brighton, Manchester 
School of Art, Canterbury University, 
Liverpool University, Critical Media 
Lab Basel and TU Berlin, among 
others. In 2021 she was selected as 
one of the Future Observatory Design 
Researcher in Residency (DriR) at the 
Design Museum in partnership with 
the Arts and Humanities Research 
Council (AHRC). The programme aims 
to find solutions to the most pressing 
societal and environmental issues 
bringing design researchers together 
with the networks to help them 
achieve the nation's environmental 
goals.

Virginia Tassinari’s work focuses 
on researching how philosophy can 
contribute to the contemporary 
design research discourse. After 
having been a Post-Doc Marie Curie 
Seal of Excellence Researcher at 
Politecnico di Milano (IT), she is 
currently researcher and lecturer 
at Politecnico di Milano, within the 
POLIMI Desis Lab (IT) and at the 
LUCA School of Arts (Product Design, 
EMA Master)/KULeuven (RAAD) (B). 
She is a visiting scholar at Parsons, 
the New School of Design in New 
York (USA) and a design researcher 
at the foresight and design studio 
Pantopicon in Antwerp (B). She is a 
guest lecturer at Nîmes University 
(F) and Maastricht University (NL). 
Virginia has been a board member of 
Cumulus Association and is currently 
a board member of the International 
Coordination Committee of DESIS 
Network (Design for Social Innovation 
& Sustainability), an international 
network within which she is also 
co-initiator with Ezio Manzini of the 
DESIS Philosophy Talks, a series of 
discussions on design research & 
philosophy. Together with Eduardo 
Staszowski, she recently published 
"Designing in Dark Times. An Arendtian 
Lexicon" (Bloomsbury, 2020).

Delfina Fantini van Ditmar é 
investigadora de design e professora 
no Royal College of Art, Design 
Products + Futures Programme. 
Delfina é licenciada em Biologia e 
completou um ano de Master in Fine 
Arts na Universidade de Konstfack em 
Estocolmo. É também doutorada pela 
Royal College of Art com uma tese 
intitulada "The IdIoT". Delfina tem 
uma formação transdisciplinar que 
liga a investigação de design, estudos 
algorítmicos críticos, arquitetura 
e ecologia. A sua prática encoraja 
uma abordagem crítica e reflexiva 
para o “smartness” tecnológico e 
o futuro ecológico. Tem sido crítica 
e professora visitante em várias 
instituições, incluindo The Bartlett, 
Architectural Association, Goldsmiths, 
University of Brighton, Manchester 
School of Art, Canterbury University, 
Liverpool University, Critical Media 
Lab Basel e TU Berlin, entre outras. 
Em 2021 foi selecionada para ser 
parte da Future Observatory Design 
Researcher in Residency (DriR) no 
Museu do Design, em parceria com o 
Arts and Humanities Research Council 
(AHRC). O programa visa encontrar 
soluções para as questões sociais e 
ambientais mais prementes, reunindo 
os investigadores de design com as 
redes para os ajudar a alcançar os 
objetivos ambientais da nação.

O trabalho de Virginia Tassinari 
centra-se na investigação de como 
a filosofia pode contribuir para 
o discurso contemporâneo da 
investigação em design. Depois de 
ter sido Investigadora Post-Doc 
Marie Curie Seal of Excellence 
Researcher no Politecnico di Milano 
(IT), é atualmente investigadora e 
professora no Politecnico di Milano, 
no Laboratório POLIMI Desis (IT) e na 
LUCA School of Arts (Product Design, 
EMA Master)/KULeuven (RAAD) (B). 
É académica visitante na Parsons, 
na New School of Design em Nova 
Iorque (EUA) e investigadora de design 
no estúdio de design Pantopicon em 
Antuérpia (B). É professora convidada 
na Universidade de Nîmes (F) e na 
Universidade de Maastricht (NL). 
Virginia foi membro da direcção da 
Cumulus Association e é atualmente 
membro da direção do Comité 
de Coordenação Internacional 
da Rede DESIS (Design for Social 
Innovation & Sustainability), uma 
rede internacional dentro da qual 
é também co-iniciadora com Ezio 
Manzini das Conversas de Filosofia 
DESIS, uma série de debates sobre 
investigação e filosofia do design. 
Juntamente com Eduardo Staszowski, 
publicou recentemente "Designing 
in Dark Times. An Arendtian Lexicon" 
(Bloomsbury, 2020).

13 May
Friday

13 Maio
Sexta

Moderação por 
Liliana Coutinho
Conversa em Inglês

Moderated by
Liliana Coutinho
Talk in English

Miguel Carvalhais + Mário Figueiredo + Luísa 
Ribas 

Estética (do) Artificial: o Computacional e o
Anti-Computacional na Arte

Artificial (of) Aesthetics: the Computational and 
the Anti-Computational in Art

Museu D. Diogo de Sousa
15:30

14 May
Saturday

14 Maio
Sábado

Conversa em Português
Talk in Portuguese

Como é que a computação transforma a arte? Porque é que 
computadores e as tecnologias computacionais são mais 
do que ferramentas com valor utilitário e se tornam no meio 
e na essência da obra de arte? Qual o impacto das técnicas 
de inteligência artificial na prática artística e na estética? 
Esta palestra debate a computação, as relações estéticas 
que com ela desenvolvemos, o olhar computacional que 
as conduz, e os processos de leitura e de acoplamento 
estrutural que nos permitem descobrir o caráter aurático 
e irredutível da arte computacional. Iremos explorar como 
é que a computação transforma a arte e a desmaterializa, 
como a autonomiza dos objetos, e nos permite experienciar 
um sublime computacional.
 Depois desta palestra de Miguel Carvalhais, seguir-se-á 
uma conversa com Mário Figueiredo, moderada por Luísa 
Ribas.

How does computing transform art? Why are computers and 
computational technologies more than tools with utilitarian 
value and become the medium and essence of the work of 
art? What is the impact of artificial intelligence techniques 
on artistic practice and aesthetics? This talk discusses 
computation, the aesthetic relationships we develop with it, 
the computational gaze that drives them, and the processes 
of reading and structural coupling that allow us to discover 
the auratic and irreducible character of computational 
art. We will explore how computation transforms art and 
dematerializes it, how it autonomizes it from objects, and 
allows us to experience a computational sublime.
After this talk by Miguel Carvalhais, a conversation with 
Mário Figueiredo will follow, moderated by Luísa Ribas.

Miguel Carvalhais studies creative 
practices with computational 
systems, how these are read, and 
how procedural discovery and 
interpretation are paramount for the 
creation of meaning and the aesthetic 
experience. His artistic practice 
spans computer music, sound art, 
live performance, audiovisuals, and 
sound installations. He is an assistant 
professor at the Faculty of Fine Arts 
of the University of Porto and runs 
the Crónica label for experimental 
music and sound art, and the 
xCoAx conference (on computation, 
communication, aesthetics and 
x). He’s the author of “Artificial 
Aesthetics: Creative Practices in 
Computational Art and Design” 
(2016) and “Art and Computation” 
(forthcoming 2022).

Mário Figueiredo is a Professor at 
Instituto Superior Técnico, University 
of Lisbon, and group leader at 
Instituto de Telecomunicações. 
His interests include machine 
learning and image processing. He 
is a fellow of several international 
organizations, namely the Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, 
the International Association for 
Pattern Recognition, the European 
Association for Signal Processing, and 
the European Laboratory for Learning 
and Intelligent Systems.  He is a 
member of the Portuguese Academy 
of Engineering and the Lisbon 
Academy of Sciences.

Luísa Ribas is an assistant professor 
at the Faculty of Fine Arts of the 
University of Lisbon, where she 
teaches Communication Design. 
She holds a PhD in Art and Design, 
a Master in Multimedia Art, and a 
degree in Communication Design 
from the Faculty of Fine Arts of the 
University of Porto. She is a member 
of CIEBA and collaborates with 
ID+, having contributed to several 
publications and events on digital arts 
and design, and to the organization of 
conferences such as xCoAx.

Miguel Carvalhais estuda as 
práticas criativas com sistemas 
computacionais, como estes são lidos, 
e como a descoberta e interpretação 
procedimentais são fundamentais 
para a criação de significado e 
para a experiência estética. A sua 
prática artística abarca música, arte 
sonora, performance, audiovisuais, 
e instalações sonoras. É professor 
auxiliar na Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto 
e dirige a Crónica, editora de 
música experimental e arte sonora, 
e a conferência xCoAx (sobre 
computação, comunicação, estética e 
X). É o autor de “Artificial Aesthetics: 
Creative Practices in Computational 
Art and Design” (2016) e “Art and 
Computation” (a publicar em 2022).

Mário Figueiredo é Professor 
no Instituto Superior Técnico 
da Universidade de Lisboa e 
líder de grupo no Instituto de 
Telecomunicações. Os seus interesses 
incluem aprendizagem automática e 
processamento de imagens. É “fellow” 
de várias organizações internacionais, 
nomeadamente o Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, 
a International Association for Pattern 
Recognition, a European Association 
for Signal Processing e o European 
Laboratory for Learning and Intelligent 
Systems. É membro da Academia 
Portuguesa de Engenharia e da 
Academia das Ciências de Lisboa.

Luísa Ribas é professora auxiliar 
da Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa, onde leciona 
Design de Comunicação. É doutorada 
em Arte e Design, mestre em Arte 
Multimédia, e licenciada em Design 
de Comunicação pela Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade do Porto. 
É membro do CIEBA e colabora com o 
ID+, tendo contribuído para diversas 
publicações e eventos sobre design e 
artes digitais, e para a organização de 
conferências como xCoAx.
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André Barata 
Modos de Superficializar

Ways to Superficialize
Museu D. Diogo de Sousa
17:30

14 May
Saturday

14 Maio
Sábado

A bidimensionalização das coisas com que lidamos 
quotidianamente, comprimindo-lhes a espessura até a uma 
condição residual, é uma expressão de desmaterialização. 
Contudo, a esta superficialização da realidade que 
despreza a matéria de que as coisas são feitas, opõe-se 
outra forma de superficialização. Por exemplo, em vez da 
superfície “clean” que repele qualquer substância que lhe 
pudesse aderir, idealmente até as impressões digitais que 
deixamos como rasto ao digitá-las, a superfície que irradia, 
sensível, que suja se tocada, e as superfícies ampliadas 
na forma de fractais. Entre uma superfície sinónima 
de bidimensionalidade e uma superfície sinónima de 
dimensionalidade que não para de se ramificar jogam-se 
desafios ecológicos, estéticos, metafísicos. E é esta 
oposição tensa entre formas de superficializar que nos 
propomos aflorar.

The two-dimensionalization of things that we deal with 
on a daily basis, compressing their thickness to a residual 
condition, is an expression of dematerialization. However, 
this superficialization of reality that disregards the matter 
of which things are made is opposed by another form of 
superficialization. For example, instead of the "clean" 
surface that repels any substance that could adhere to it, 
ideally even the fingerprints we leave as a trace when we 
type them, the surface that radiates, sensitive, that dirties if 
touched, and the surfaces magnified in the form of fractals. 
Between a synonymous surface with two-dimensionality 
and a synonymous surface with dimensionality that keeps 
on branching out, ecological, aesthetic, and metaphysical 
challenges are at play. And it is this tense opposition between 
forms of superficializing that we propose to touch upon.

André Barata was born in Faro 
in 1972. He received his PhD in 
Contemporary Philosophy at the 
University of Lisbon. He has been 
a professor at the Universidade da 
Beira Interior since 2002, where he 
currently heads the Faculty of Arts 
and Letters. He is also President of 
the Portuguese Society of Philosophy. 
His academic interests range from 
social and political philosophy to 
phenomenological and existential 
thought. He has essay books, such 
as "Metáforas da Consciência" 
(Campo das Letras, 2000), on the 
thought of Jean-Paul Sartre, "Mente 
e Consciência" (Phainomenon, 2009), 
a set of essays on philosophy of 
mind and phenomenology, "Primeiras 
Vontades - sobre a liberdade política 
em tempos árduos" (Documenta, 
2012). More recently he has published 
a trilogy – "E se parássemos de 
sobreviver – Pequeno livro para 
pensar e agir contra a ditadura 
do tempo" (Documenta, 2018); "O 
desligamento do mundo e a questão 
do humano" (Documenta, 2020) 
and, just published, "Para viver em 
qualquer mundo – Nós, os lugares 
e as coisas". He regularly signs the 
column "Pensar devagar" (Thinking 
Slowly) for the Jornal Económico.

André Barata nasceu em Faro em 
1972. Doutorou-se em Filosofia 
Contemporânea na Universidade de 
Lisboa. É desde 2002 professor na 
Universidade da Beira Interior, onde 
dirige atualmente a Faculdade de 
Artes e Letras. Também preside à 
Sociedade Portuguesa de Filosofia.  
Os seus interesses académicos 
circulam pela filosofia social e política 
e pelo pensamento fenomenológico e 
existencial. Tem livros de ensaio, como 
“Metáforas da Consciência” (Campo 
das Letras, 2000), sobre o pensamento 
de Jean-Paul Sartre, “Mente e 
Consciência” (Phainomenon, 2009), 
conjunto de ensaios sobre filosofia da 
mente e fenomenologia, “Primeiras 
Vontades – sobre a liberdade política 
em tempos árduos” (Documenta, 
2012). Mais recentemente publicou 
uma trilogia – “E se parássemos 
de sobreviver – Pequeno livro para 
pensar e agir contra a ditadura 
do tempo” (Documenta, 2018); “O 
Desligamento do mundo e a questão 
do humano” (Documenta, 2020) e, 
acabado de publicar, “Para viver em 
qualquer mundo – Nós, os lugares e 
as coisas". Assina regularmente no 
Jornal Económico a coluna “Pensar 
devagar”.

Moderação por 
Liliana Coutinho
Conversa em Português

Moderated by
Liliana Coutinho
Talk in Portuguese

Sobre Superfícies:  
Podcast com artistas do Index 2022

On Surfaces:  
Podcast with Index 2022 artists

Online
19:00

16 May
Monday

16 Maio
Segunda

Conversa em Português  
e Inglês
Talk in Portuguese and 
English

Superfícies, como zonas de transformação, de transição, 
movimento, membranas mais do que fronteiras: este é 
o tema do programa Index 2022 e o pretexto para, neste 
podcast, reunir os testemunhos – orais e sonoros – de 
alguns dos artistas que produziram peças especificamente 
para esta bienal. Escutaremos Matthew Biederman e 
Pierce Warnecke, que nos fazem olhar o território da 
montanha que, em Montalegre, poderá ser transformada 
em zona de exploração de lítio; o coletivo berru que com 
as suas obras apelam a uma maior consciência espacial 
e dos ecossistemas em que nos encontramos; Peter Burr, 
que com a série Collective Monuments, investe o espaço 
público da cidade de Braga; uma breve peça sonora de 
Florian Hecker; Jana Winderen, e o seu trabalho sonoro que 
rodeia superfícies aquáticas e as flutuações aquáticas, 
sinergéticas e contaminantes do Lago Libidinal de Jonathan 
Uliel Saldanha.

Surfaces, as zones of transformation, of transition, 
movement, membranes more than borders: this is the 
theme of the Index 2022 program and the pretext for, in 
this podcast, gather the testimonies – oral and sound – 
of some of the artists who produced pieces specifically 
for this biennale. We will listen to Matthew Biederman 
and Pierce Warnecke, who make us look at the mountain 
territory that, in Montalegre, may be transformed into a 
lithium mining area; the berru collective, whose works 
appeal to a greater spatial awareness and awareness of the 
ecosystems in which we find ourselves; Peter Burr, who with 
the Collective Monuments series, invests the public space 
of the city of Braga; a short sound piece by Florian Hecker; 
Jana Winderen, and her sound work that surrounds aquatic 
surfaces; and the aquatic, synergetic and contaminating 
fluctuations of Jonathan Uliel Saldanha's Libidinal Lake.
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Tiago Patatas 
Sistemas de Co-Existência: Extrativismos, 

Fluxos, Alternativas
Co-Existence Systems: Extractivisms, Flows, 

Alternatives
Online
19:00

17 May
Tuesday
18 May
Wednesday

17 Maio
Terça
18 Maio
Quarta

Um podcast com duas sessões onde, considerando o 
familiar e o remoto, serão abordadas as implicações 
socioambientais ligadas à prática de extração de lítio, e 
onde seremos convidados a imaginar possíveis alternativas 
para responder ao problema ecológico da redução de 
emissões. Como convidados deste podcast teremos a 
plataforma internacional de solidariedade Yes to Life, No to 
Mining, que conecta comunidades indígenas e organizações 
de locais impactados pela atividade mineira com redes mais 
amplas com o objetivo de criarem, em conjunto, futuros 
pós-extrativistas; a cientista política Thea Riofrancos, 
da Universidade de Providence, investigadora na área da 
extração de recursos, energias renováveis, alterações 
climáticas e movimentos sociais; o arquiteto Godofredo 
Pereira, responsável pelo MA em Arquitetura Ambiental, RCA 
(UK), que tem trabalhado extensamente acerca dos conflitos 
territoriais e políticos em torno da extração de recursos 
subterrâneos, e que se dedica atualmente a investigar o 
Triângulo do Lítio, que liga os territórios de extração deste 
mineral no Chile, Bolívia e Argentina; o movimento de 
cidadãos Montalegre com Vida, ativo na defesa do território 
de Montalegre para o qual se projetam minas de extração de 
lítio, entre outros.

A podcast with two sessions where, considering the 
familiar and the remote, will be addressed the social 
and environmental implications linked to the practice of 
lithium mining, and where we will be invited to imagine 
possible alternatives to respond to the ecological problem 
of reducing emissions. As guests of this podcast we will 
have the international solidarity platform Yes to Life, No 
to Mining, which connects indigenous communities and 
organizations from places impacted by mining activities 
with broader networks in order to create together post-
extractivist futures; the political scientist Thea Riofrancos, 
from Providence University, researcher in the area of 
resource extraction, renewable energy, climate change and 
social movements; architect Godofredo Pereira, responsible 
for the MA in Environmental Architecture, RCA (UK), who has 
worked extensively on the territorial and political conflicts 
around the extraction of underground resources, and is 
currently researching the Lithium Triangle, which connects 
the territories of lithium extraction in Chile, Bolivia, and 
Argentina; the citizens movement Montalegre com Vida, 
active in the defense of the Montalegre territory for which 
lithium extraction mines are planned, among others.

Tiago Patatas is a researcher 
and spatial practitioner. His work 
investigates the spatial politics of 
environmental violence, everyday 
militarisms, and ways of sensing 
anew. Currently, he is a researcher at 
INTERPRT where he contributes to 
projects centered on environmental 
justice advocacy, and he is an invited 
lecturer at Lusófona University. 
His work was shown at the 2017 
Bi-City Biennale of Urbanism\
Architecture and at the 2021 Porto 
Design Biennale. Tiago holds a 
MA in Research Architecture from 
Goldsmiths, University of London. He 
is currently based in Oporto, Portugal.

Tiago Patatas é investigador. O seu 
trabalho explora instâncias de 
violência ambiental, através do léxico 
das práticas espaciais e cultura 
visual. Integra, atualmente, o coletivo 
de investigação INTERPRT, e leciona 
na Universidade Lusófona. Os seus 
projetos foram apresentados na 
2017 Bi-City Biennale of Urbanism\
Architecture e na Porto Design 
Biennale 2021. Obteve um MA 
em Research Architecture, pela 
Goldsmiths, University of London.  
Vive no Porto, Portugal.

Podcast em Inglês e 
Português, legendado
Conceção
Tiago Patatas, Liliana 
Coutinho, Raquel Pais
Edição
Raquel Pais, Tiago Patatas

Podcast in English and 
Portuguese, subtitled 
Conception
Tiago Patatas, Liliana 
Coutinho, Raquel Pais
Edition
Raquel Pais, Tiago Patatas

Federico Campagna 
Da Técnica à Magia

From Technic to Magic
Online
19:00

19 May
Thursday

19 Maio
Quinta

Moderação por
Liliana Coutinho
Conversa em Inglês

Moderated by
Liliana Coutinho
Talk in English

Em 2020, o filósofo italiano Federico Campagna publicou o 
livro que serve de base a esta conversa, intitulado “Technic 
and Magic - The Reconstruction of Reality”. De matriz 
anarquista, no percurso de Campagna houve a pertença a 
um coletivo de poesia de rua, colaborações com o filósofo 
Franco “Bifo berardi”, a criação de plataformas de teoria 
crítica e uma investigação que resultou numa tese de 
doutoramento sobre a metafísica e a ética no desenho das 
estratégias de jogos de vídeo. No livro referido propõem-nos 
um paradoxo: que reconstruamos e que reabilitemos a 
realidade, através da magia. Através de uma rigorosa 
e vivificante análise de como os últimos séculos foram 
construindo uma cultura da Técnica que pretende dominar 
todas as existências através da linguagem, Campagna 
apresenta-nos uma outra possível arquitetura da realidade, 
recuperando saberes antigos e de outras culturas que não 
as ditas ocidentais – persas, islâmicas, antigas filosofias 
gnósticas e práticas de conhecimento situadas no contexto 
sincrético e multicultural que é o do mediterrâneo. Aponta 
ainda para a importância  da ficção e para a crise da 
imaginação que faz perigar a realidade, congelando-a e 
esquecendo a sua existência e o seu movimento histórico e 
por isso sempre em transformação.

In 2020, the Italian philosopher Federico Campagna 
published the book that serves as the basis for this 
conversation, entitled "Technic and Magic – The 
Reconstruction of Reality". Of an anarchist nature, 
Campagna's career has included membership in a street 
poetry collective, collaborations with the philosopher Franco 
"Bifo berardi", the creation of critical theory platforms, and 
research that resulted in a doctoral thesis on metaphysics 
and ethics in the design of video game strategies. In the 
aforementioned book they propose a paradox: that we 
reconstruct and rehabilitate reality through magic. Through 
a rigorous and vivifying analysis of how the last centuries 
have been building a culture of Technique that intends 
to dominate all existences through language, Campagna 
presents us with another possible architecture of reality, 
recovering ancient knowledge from cultures other than 
the so-called Western ones – Persian, Islamic, ancient 
Gnostic philosophies and knowledge practices located 
in the syncretic and multicultural context that is the 
Mediterranean. It also points to the importance of fiction 
and the crisis of imagination that endangers reality, freezing 
it and forgetting its existence and its historical movement 
and therefore always in transformation.

Federico Campagna is a philosopher 
and writer. He spent over twenty 
years in Milan, where he was active in 
the anarchist/autonomist networks 
and co-founded the street-poetry 
collective Eveline. In 2007 he moved 
to London, where he lives. In 2009 he 
started a long-term collaboration with 
the Italian Autonomia philosopher 
Franco Berardi 'Bifo'. In that same 
year, he co-founded the (now 
defunct) multilingual platform for 
critical theory Through Europe. 
Federico’s latest books are “Prophetic 
Culture: recreation for adolescents” 
(Bloomsbury: 2021), “Technic and 
Magic: the reconstruction of reality” 
(Bloomsbury, 2018), and “The Last 
Night” (Zero Books, 2013). Federico 
has a PhD from the Royal College 
of Art, London, with a thesis on 
“Metaphysics and Metaethics 
in the Design of Strategy Video 
Games”; he has an MSc and a BSc in 
Economics and Management of the 
Arts from Bocconi University, Milan, 
and an MA in Cultural Studies from 
Goldsmiths University, London. He 
works as lecturer and tutor in the 
MA NonLinear Narrative at KABK 
(Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten), Den Haag, the Netherlands, 
and as the director of the rights 
department at Verso Books. He is the 
host of the podcast Overmorrow's 
Library, produced by the Centre d'Art 
Contemporain Genève. He is the 
philosopher in residence at Castello 
di Rivoli Contemporary Art Museum 
(Turin) for the year 2022.

Federico Campagna é filósofo e 
escritor. Passou mais de vinte anos 
em Milão, onde foi figura ativa nas 
redes anarquista/autonomista e 
cofundou o coletivo de poesia de 
rua Eveline. Em 2007 mudou-se 
para Londres, onde vive. Em 2009 
iniciou uma colaboração de longo 
prazo com o filósofo italiano Franco 
Berardi 'Bifo'. Nesse mesmo ano, 
foi cofundador da (agora extinta) 
plataforma multilingue para a teoria 
crítica Through Europe. Os últimos 
livros de Federico são "Prophetic 
Culture: recreation for adolescents" 
(Bloomsbury, 2021), "Technic 
and Magic: the reconstruction of 
reality" (Bloomsbury, 2018), e "The 
Last Night" (Zero Books, 2013). 
Federico é doutorado pelo Royal 
College of Art, com uma tese sobre 
"Metaphysics and Metaethics in the 
Design of Strategy Video Games"; 
tem mestrado e licenciatura em 
Economia e Gestão das Artes pela 
Universidade Bocconi, Milão, e um 
Master of Arts em Estudos Culturais 
pela Goldsmiths University, Londres. 
Trabalha como professor e tutor na 
MA NonLinear Narrative na KABK 
(Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten), em Den Haag, na Holanda, 
e como director do departamento 
de direitos na Verso Books. É o 
anfitrião do podcast Overmorrow 
Library, produzido pelo Centre d'Art 
Contemporain Genève. É filósofo 
em residência no Museu de Arte 
Contemporânea de Castello di Rivoli 
(Turim) para o ano de 2022.
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Jonathan Uliel Saldanha + Liliana Coutinho 
Lago Libidinal
Libidinal Lake

gnration
18:30

20 May
Friday

20 Maio
Sexta

Uma conversa com o artista Jonathan Saldanha que começa 
com a instalação Lago Libidinal no Index 2022 mas que, 
espera-se, derivará em múltiplas direções. Haverá lugar 
para falar de música, mas também de contaminações 
culturais, económicas, mentais, orgânicas e inorgânicas. De 
fluxos, de metamorfoses estéticas e outras transformações.

A conversation with the artist Jonathan Saldanha that 
begins with the installation Lago Libidinal, presented at 
Index 2022, but which, it is hoped, will drift in multiple 
directions. There will be room to talk about music, but also 
about cultural, economic, mental, organic and inorganic 
contaminations. Of flows, of aesthetic metamorphosis and 
other transformations.

Musician, visual artist, sound and 
stage creator, Jonathan Saldanha 
founded SOOPA, a music and art 
collective active in Porto since 1998, 
and directs the ensemble HHY & 
The Macumbas since its debut in 
2009. He works as a sonic and scenic 
constructor, within the interception of 
sound, gesture, voice, stage and film, 
operating elements of pre-language, 
resonant choirs, cyclic percussion, 
cybernetic systems, unfathomable 
presence, pressure, haptic memory, 
allopoiesis, echo and intra-cranial-
dub. He is an associate artist of Teatro 
Municipal do Porto between 2020 and 
2022, where he presented the pieces 
"Mercúrio Vermelho" (2020), "Lithium 
Faust" (2021) and "3x Drill" (2021). 
He has shown his work at Unsound, 
Palais de Tokyo, Culturgest and 
Serralves, among many other venues.

Músico, artista visual, construtor 
sonoro e cénico, Jonathan Saldanha é 
fundador do coletivo SOOPA e de HHY 
& The Macumbas. A partir das suas 
investigações elabora ações cénicas 
sincréticas entre as artes plásticas, 
dança e som, expõe instalações e 
compõe peças para voz, percussão, 
eletrónica e espaço ressonante. 
Investiga zonas de interseção entre 
a pré-linguagem, alteridade, ficção 
científica, o som enquanto vetor de 
contágio e a tensão entre o sintético 
e a paisagem. É artista associado 
do Teatro Municipal do Porto entre 
2020 e 2022, onde apresentou as 
peças “Mercúrio Vermelho” (2020), 
“Lithium Faust” (2021) e “3x Drill” 
(2021). Investiga zonas de interceção 
entre a pré-linguagem, alteridade, 
ficção científica, o som enquanto 
vetor de contágio e a tensão entre o 
sintético e a paisagem. Mostrou o seu 
trabalho no Unsound, Palais de Tokyo, 
Culturgest e Serralves, entre muitos 
outros espaços.

Conversa em Português
Talk in Portuguese

Bruno Latour & Frédérique Aït-Touati  
Inside

Uma performance-instalação de Bruno Latour e 
Frédérique Aït-Touati com Patrick Laffont de Lojo
An installation-performance by Bruno Latour and 
Frédérique Aït-Touati with Patrick Laffont de Lojo
Mosteiro de Tibães
11:00
14:30
16:00

21 May
Saturday

21 Maio
Sábado

Performance em Inglês
Performance in English
Reservas de lugar em
Seat reservations at
info@bragamediaarts.com

Inside (2016) é a primeira conferência-performance da Earth 
Trilogy, seguida em 2019 por Moving Earths e depois pela 
terceira parte, Viral. Todo este projeto é uma reflexão sobre 
a necessidade de uma renovação profunda das nossas 
representações do mundo terrestre, biótico e abiótico. 
Inside explora alternativas visuais à imagem assombrosa  
e enganosa do “globo”. As três conferências são o resultado 
de um singular processo de criação onde o filósofo Bruno 
Latour e a diretora Frédérique Aït Touati fazem do palco um 
lugar de "testes cénicos" e de experimentação filosófica.
Durante muito tempo pensámos que estávamos a caminhar 
sobre um globo, sobre o Globo. Mas nos últimos anos, 
os geoquímicos têm vindo a mostrar-nos um planeta 
completamente diferente. Estão a olhar para a "zona crítica", 
a fina película de superfície da Terra onde a água, o solo, 
o subsolo e o mundo vivo interagem. A zona crítica é onde 
se concentra a vida, as atividades humanas e os recursos. 
Podemos mudar a forma como vemos a Terra? Não de longe, 
um mármore azul perdido no cosmos, mas em secção. A 
nossa forma de andar sobre a Terra? Já não é sobre, mas 
com. É uma questão de perceção, sensação e modelação. 
Não há nada como o palco para tentar uma experiência de 
pensamento: estar não no Globo, mas nesta "zona crítica" 
de que os cientistas falam. Para tentar compreender o que 
significa "viver nela", iremos realizar uma série de testes 
combinando as ferramentas de modelação e simulação 
- combinando duas formas de nos tornarmos sensíveis: 
através da ciência e através do palco. “Inside” desdobra-se 
como uma instalação açaime, uma visita guiada através de 
imagens da Terra como um globo. O público é convidado a 
mover-se literalmente: para mudar a sua visão do espaço da 
Terra, a sua criação, a sua consistência, a sua composição,  
e para testar novos tipos de representações, mais frágeis  
e instáveis.

Nascido em Beaune em 1947, Bruno 
Latour é um sociólogo, antropólogo e 
filósofo das ciências. O seu trabalho 
valeu-lhe o Prémio Holberg, a mais 
alta distinção nas Ciências Sociais. 
Professor no Science Po, interessa-se 
pela sociologia da ciência e nos 
processos de investigação científica 
(Vida Laboratorial), na dinâmica das 
inovações e na filosofia das técnicas 
que dela emanam (Aramis ou o amor 
às técnicas), ou na antropologia 
filosófica (Nunca fomos modernos), 
pondo em causa a distinção entre 
natureza e sociedade, e na ecologia 
política, Política da Natureza. Foi 
curador de três grandes exposições: 
“Iconoclash”, “Making Things Public” 
e “Reset Modernity”. Ensinou 
durante muito tempo em escolas de 
engenharia, primeiro na CNAM, depois 
na Ecole des Mines onde se juntou 
ao Centro de Sociologia da Inovação 
em 1982. Desde Setembro de 2006, é 
professor na Sciences Po, onde dirige 
o Medalab e criou o programa SPEAP.

Como autora e diretora de teatro, 
Frédérique Aït-Touati explora as 
ligações entre ciência, literatura 
e política e está particularmente 
interessada nas ficções da ciência. 
Colaborou com Bruno Latour 
durante dez anos em formas 
teatrais para testar novas hipóteses, 
especialmente para questionar 
a irrupção de uma nova figura 
controversa, Gaia. Como historiadora 
de ciência no Centro Nacional de 
Investigação Científica (CNRS), 
publicou Ficções do Cosmos 
(Chicago, 2011), um estudo sobre 
as ligações entre ficção e ciência 
moderna. Frédérique ensina na Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales e dirige o SPEAP (Programa 
Experimental em Artes Políticas), em 
residência em Nanterre-Amandiers de 
2014 a 2021. O seu trabalho pode ser 
encontrado em zonecrititique.org.
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Inside (2016) is the first performance conference of the 
Earth Trilogy followed in 2019 by Moving Earths, then by 
the third part, Viral. The whole project is a reflection on the 
need for a profound renewal of our representations of the 
terrestrial, biotic and abiotic world. Inside explores visual 
alternatives to the haunting and deceptive image of the 
"globe". The three lecture-performances are the result of a 
singular process of creation where  the philosopher Bruno 
Latour and the director Frédérique Aït Touati make the stage 
a place for "stage tests" and philosophical  experimentation.  
For a long time we thought we were walking on a globe, 
on the Globe. But in recent years, geochemists have been 
showing us a completely different planet. They are looking 
at the "critical zone", the thin surface film of the Earth 
where water, soil, subsoil and the living world interact. The 
critical zone is where life, human activities and resources 
are concentrated. Can we change the way we see the Earth? 
Not from a distance, a blue marble lost in the cosmos, but in 
section. Our way of walking on Earth? No longer on, but with. 
It is a matter of perception, sensation and modelling. There 
is nothing like the stage to attempt a thought experiment: 
to stand not on the Globe, but in this "critical zone" that 
scientists talk about. To try to understand what it means to 
"live in it", we will carry out a series of tests by combining 
the tools of modelling and simulation - by combining two 
ways of making ourselves sensitive: through science and 
through the stage. “Inside” unfolds like a muzzle installation, 
a guided tour through images of the Earth as a globe. 
The audience is invited to move literally: to change their 
view of the Earth's space, its making, its consistency, its 
composition, and to test new kinds of representations, more 
fragile and unstable.

Born in Beaune in 1947, Bruno Latour 
is a sociologist, anthropologist and 
philosopher of sciences. His work 
earned him the highest honor in the 
social sciences in 2013, the Holberg 
Prize. Professor at Science Po, he 
has been interested in the sociology 
of science and the processes of 
scientific research (Laboratory Life), 
in the dynamics of innovations and 
in the philosophy of the techniques 
that flow from it (Aramis or the love 
of techniques), or philosophical 
anthropology (We have never been 
modern), calling into question the 
distinction between nature and 
society, and to political ecology, 
Politics of Nature. How do we bring 
science into a democracy? He was 
the curator of three major exhibitions: 
Iconoclash, Making Things Public and 
Reset Modernity! He taught for a long 
time in engineering schools, CNAM 
first, then the Ecole des Mines where 
he joined the Center of Sociology of 
Innovation in 1982. Since September 
2006, he is a professor at Sciences Po, 
where he runs Medalab and created 
the SPEAP program.

As author and theatre director, 
Frédérique Aït-Touati explores the 
links between science, literature and 
politics and is particularly interested 
in the fictions of science. She has 
collaborated with Bruno Latour for ten 
years on theatrical ways to test new 
hypotheses, especially for questioning 
the irruption of a controversial new 
figure, Gaia. As a historian of
science at the National Centre for 
Scientific Research (CNRS), she has 
published Fictions of the Cosmos 
(Chicago, 2011), a study of the links 
between fiction and modern science. 
Frédérique teaches at the Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales 
and directs the SPEAP (Experimental 
Program in Political Arts), in residence 
at Nanterre-Amandiers from 2014 
to 2021. Her work can be found at 
zonecrititique.org.

Michael Marder
O Beijo Místico como uma Relação Ecológica: St. 

Hildegard e as Superfícies Vivas do Mundo
The Mystical Kiss as an Ecological Relation: St. 
Hildegard and the Living Surfaces of the World

Mosteiro de Tibães
17:00

Moderação por
Alexandra Balona de Oliveira
Conversa em Inglês

Moderated by
Alexandra Balona de Oliveira
Talk in English

Muitas das visões místicas de St. Hildegard terminam 
a recomendar aos seus leitores que recebam as suas 
palavras com um beijo. Neste capítulo, apresentei um 
modelo ecológico de sentir e conhecer o mundo baseado 
no beijo. Um beijo é marcadamente superficial, deslizando 
ou roçando a superfície da pele (mesmo que seja a pele 
da língua do outro), tocada pelos lábios. Neste, ele diverge 
do conhecimento baseado numa incorporação mental, 
assimilação, e digestão do conhecido. Beijado, as palavras 
e o que elas evocam não são engolidas pelo conhecedor, 
mas amadas e preservadas na sua independência. Os "olhos 
atentos" e os "ouvidos atentos" que Hildegard atribui a 
quem acolhe as suas visões com um beijo apontam para 
uma forma de perceção que é igualmente não violenta para 
o percebido. A devoção extrema, por sua vez, é entendida 
como "o beijo do coração". Nesta palestra, será elaborada 
uma teologia ecológica do beijo baseada numa relação 
sensual e fenomenologicamente rica com o humano e 
não humano (vegetal e animal, divino e mineral) e outros 
protegidos da ameaça dos nossos dentes afiados com o véu 
carnoso dos lábios.

Many of St. Hildegard’s mystical visions end by 
recommending her readers to welcome her words with 
a kiss. In this chapter, I put forth an ecological model of 
sensing and knowing the world predicated on kissing.  
A kiss is markedly superficial, gliding or brushing on the 
surface of skin (even if it is the skin of the other’s tongue), 
touched by the lips. In this, it diverges from knowing based 
on a mental incorporation, assimilation, and digestion of 
the known. Kissed, the words and what they conjure are 
not swallowed up by the knower, but loved and preserved 
in their independence. The “watchful eyes” and “attentive 
ears” Hildegard attributes to whoever welcomes her visions 
with a kiss point toward a way of perceiving that is similarly 
nonviolent toward the perceived. Extreme devotion, in turn, 
is understood as “the kiss of the heart.” In this talk, we go on 
to elaborate an ecological theology of kissing predicated on 
a sensuous and phenomenologically rich relation to human 
and non-human (plant and animal, divine and mineral) and 
others protected from the threat of our sharp teeth with the 
fleshy veil of the lips.

Michael Marder é Professor 
Investigador IKERBASQUE no 
Departamento de Filosofia da 
Universidade do País Basco (UPV-
EHU), Vitoria-Gasteiz, Espanha. A 
sua escrita abrange os campos da 
teoria ecológica, fenomenologia 
e pensamento político. É autor de 
numerosos artigos científicos e 
dezoito monografias, incluindo Plant-
Thinking (2013); Phenomena-Critique-
Logos (2014); The Philosopher's Plant 
(2014); Dust (2016), Energy Dreams 
(2017), Heidegger (2018), Categorias 
Políticas (2019), Piropolítica (2015, 
2020); Dump Philosophy (2020); 
Hegel's Energy (2021); e Green Mass 
(2021), entre outros.

Alexandra Balona é investigadora e 
curadora independente, sediada no 
Porto. Doutoranda em Estudos de 
Cultura, licenciada em Arquitetura, 
é cofundadora de PROSPECTIONS 
for Art, Education and Knowledge 
Production. Curadora de diversos 
eventos (como independente ou em 
equipas curatoriais): Anton Vidokle: 
Citizens of the Cosmos, Abertura, 
Impureza, Intensidade. Olhares em 
torno da obra coreográfica de Marlene 
Monteiro Freitas, Metabolic Rifts, 
entre outros. Escreve no Público, 
Contemporânea, Art Press.

Michael Marder is an IKERBASQUE 
Research Professor in the Department 
of Philosophy at the University of 
the Basque Country (UPV-EHU), 
Vitoria-Gasteiz, Spain. His writings 
span the fields of ecological theory, 
phenomenology, and political 
thought. He is the author of numerous 
scientific articles and eighteen 
monographs, including Plant-Thinking 
(2013); Phenomena—Critique—Logos 
(2014); The Philosopher’s Plant (2014); 
Dust (2016), Energy Dreams (2017), 
Heidegger (2018), Political Categories 
(2019), Pyropolitics (2015, 2020); 
Dump Philosophy (2020); Hegel's 
Energy (2021); and Green Mass (2021) 
among others.

Alexandra Balona is a researcher and 
independent curator, based in Porto. 
PhD candidate in Culture Studies (all 
but Viva), graduated in Architecture, 
she is co-founder of PROSPECTIONS 
for Art, Education and Knowledge 
Production. Curator of several events 
independently and in curatorial 
teams, such as: Anton Vidokle: 
Citizens of the Cosmos, Openness, 
Intensity, Impurity. Perspectives 
on Marlene Monteiro Freitas' 
Choreographic Work, and Metabolic 
Rifts. She publishes in Público, 
Contemporânea, and Art Press.

21 May
Saturday

21 Maio
Sábado
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Superfícies de Encontro:  
Conversa Aberta

Mosteiro de Tibães
18:15

No final do programa de conversas e conferências do Index, 
propomos uma conversa aberta ao público e convidados. 
Em jeito de círculo de debate, e estendendo a possibilidade 
de debater sobre as apresentações deste último dia, este 
último encontro que se pretende participativo, convida 
o público a refletir e a pensar em conjunto sobre o que 
escutou durante todo o programa de conferências desta 
edição da bienal.

At the end of Index thinking program, we propose an 
open conversation to the public and guests. As a debate 
circle, and extending the possibility of debating about the 
presentations of this last day, this last meeting, which is 
intended to be participatory, invites the audience to reflect 
and think together about what they heard during the entire 
conference program of this edition of the biennial.

Moderação por 
Liliana Coutinho
Conversa em Português

Moderated by
Liliana Coutinho
Talk in Portuguese

EDUCATION 
EDUCAÇÃO 21 May

Saturday
21 Maio
Sábado
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Delfina Fantini van Ditmar + Filipe Pais 
Designs of Care

gnration

10:00
14:00

12 May
Thursday

12 Maio
Quinta

As visões de progresso enraizadas em sistemas 
inerentemente tóxicos levam-nos a uma emergência 
ambiental que causa desastres de todos os tipos e que 
afetam todos os ecossistemas. A crise ecológica baseada na 
extração de tamanho exagerado, sobreprodução e resíduos 
evidencia que temos de conceber de forma diferente e 
cooperar com a natureza. Ao afastarmo-nos das práticas 
de concepção centradas no ser humano, este workshop 
evitará a concepção de valores puramente humanos para 
outras espécies. Através de uma mudança crítica na 
perspectiva de como os gestos de design afetam a vida de 
outras espécies, os participantes irão explorar alternativas 
para dar prioridade à outra. Este workshop visa oferecer 
alternativas de desenho baseadas em questões de cuidado 
e considerações ecossistémicas.

Visions of progress rooted in systems inherently toxic lead 
us to an environmental emergency causing disasters of all 
sorts affecting all ecosystems. The ecological crisis based 
on outsized extraction, overproduction and waste evidence 
that we must design differently and cooperate with nature. 
By getting away from human-centric design practices, the 
workshop will avoid purely human-driven values designing 
for other species. Through a critical shift in perspective 
of how design gestures affect other species' lives, the 
participants will explore alternatives to prioritise the other. 
The workshop aims to offer design alternatives based on 
questions of care and ecosystemic considerations.

Delfina Fantini van Ditmar is a design 
researcher and lecturer at the Royal 
College of Art, Design Products + 
Futures Programme. Delfina has a 
BA in Biology and completed a year 
of an MFA at Konstfack University 
in Stockholm. She also holds a 
PhD from the RCA with a thesis 
entitled 'The IdIoT'. Delfina has a 
transdisciplinary background linking 
design research, critical algorithmic 
studies, architecture and ecology. 
Her practice encourages a critical 
and reflective approach towards 
technological 'smartness' and 
ecological futures. She has been a 
critic and visiting lecturer in several 
institutions, including The Bartlett, 
Architectural Association, Goldsmiths, 
University of Brighton, Manchester 
School of Art, Canterbury University, 
Liverpool University, Critical Media 
Lab Basel and TU Berlin, among 
others. In 2021 she was selected as 
one of the Future Observatory Design 
Researcher in Residency (DriR) at the 
Design Museum in partnership with 
the Arts and Humanities Research 
Council (AHRC). The programme aims 
to find solutions to the most pressing 
societal and environmental issues 
bringing design researchers together 
with the networks to help them 
achieve the nation's environmental 
goals.

Delfina Fantini van Ditmar é 
investigadora de design e professora 
no Royal College of Art, Design 
Products + Futures Programme. 
Delfina é licenciada em Biologia e 
completou um ano de Master in Fine 
Arts na Universidade de Konstfack em 
Estocolmo. É também doutorada pela 
Royal College of Art com uma tese 
intitulada "The IdIoT". Delfina tem 
uma formação transdisciplinar que 
liga a investigação de design, estudos 
algorítmicos críticos, arquitetura 
e ecologia. A sua prática encoraja 
uma abordagem crítica e reflexiva 
para o “smartness” tecnológico e 
o futuro ecológico. Tem sido crítica 
e professora visitante em várias 
instituições, incluindo The Bartlett, 
Architectural Association, Goldsmiths, 
University of Brighton, Manchester 
School of Art, Canterbury University, 
Liverpool University, Critical Media 
Lab Basel e TU Berlin, entre outras. 
Em 2021 foi selecionada para ser 
parte da Future Observatory Design 
Researcher in Residency (DriR) no 
Museu do Design, em parceria com o 
Arts and Humanities Research Council 
(AHRC). O programa visa encontrar 
soluções para as questões sociais e 
ambientais mais prementes, reunindo 
os investigadores de design com as 
redes para os ajudar a alcançar os 
objectivos ambientais da nação.

Gratuito, inscrições em
Free admission, register at
info@bragamediaarts.com
Ministrado em Inglês
Conducted in English

Filipe Pais é professor associado 
no Noroff University College e 
investigador associado no Reflective 
Interaction Group da EnsadLab 
(o laboratório da Ensad - École 
Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs, Paris). É o coordenador 
do MisB Kit Project na Ensadlab. 
A sua investigação centra-se no 
poder transformador do jogo e nas 
noções de objetos comportamentais 
e comportamentais incorretos. Mais 
recentemente, a sua investigação tem 
também incidido sobre o impacto das 
tecnologias digitais em ambientes 
naturais.

Filipe Pais is an Associate Professor 
at Noroff University College and a 
Research Associate at the Reflective 
Interaction Group from EnsadLab (the 
laboratory of Ensad – École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs, Paris). 
He is the co-coordinator of the MisB 
Kit Project at Ensadlab. His research 
focuses on the transformative 
power of play and on the notions 
of behavioral and misbehavioural 
objects. More recently his research 
has also been focusing on the impact 
of digital technologies in natural 
environments.

Markus Heckmann
Touchdesigner para Instalações Interativas 
TouchDesigner for Interactive Installations

gnration
9 eur

10:30
14:30

14 Maio
Sábado

14 Maio
Saturday

Ministrado em Inglês
Conducted in English

O TouchDesigner é um software destinado à criação e 
programação de arte visual generativa em tempo real. Neste 
workshop vão ser apresentados os elementos necessários 
para a utilização do software enquanto ferramenta para 
instalações interativas. Além da reprodução de vídeo e 
efeitos baseados em imagens, será abordada generativa 
2D/3D e renderização, interface com dispositivos externos 
de entrada e saída, bem como a investigação de vários 
protocolos para permitir o controlo de uma instalação.

TouchDesigner can be quite the beast with its wide range 
of uses. This full day workshop will focus on the elements 
required to get started with TouchDesigner as a tool for 
interactive installations: besides video playback and image 
based effects, topics will include generative 2D/3D and 
rendering, interfacing with external input and output devices 
as well as investigating various protocols to allow control of 
an installation.

Markus Heckmann is a Technical 
Director with Derivative where he 
works on commercial and artistic 
projects alike spanning major 
theme park attractions to public 
video displays, art installations like 
Carsten Nikolai’s uni series, live 
visual projects for musicians such 
as Matt & Mark Thibideau, France 
Jobin,  Plastikman, Alva Noto and 
the development of fully fledged 
control applications like WhiteVoids 
KineticLights. Apart from project 
and development work, Heckmann 
is actively promoting TouchDesigner 
and teaching its uses in the fields of 
art and technology to the interested 
public at companies, festivals and 
conferences around the world.

Markus Heckmann é diretor técnico 
da Derivative, a empresa criadora 
do TouchDesigner. Para além de 
produzir espetáculos e instalações 
visuais para artistas como Carsten 
Nicolai, Matt & Mark Thibideau, 
France Jobin, Plastikman e Alva Noto, 
desenvolve o programa TouchDesigner 
e promove-o ativamente em festivais, 
conferências e instituições um pouco 
por todo o mundo.
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O Circuito vai ao Index  
Circuito goes to Index

gnration
4 eur bilhete adulto adult ticket
3 eur bilhete criança child ticket
10:00

14+21 Maio
Sábado

14+21 May
Saturday

O Index é para graúdos, mas com o Circuito, o serviço 
educativo da Braga Media Arts, os miúdos nunca ficam de 
fora. Na bienal de arte e tecnologia, o Circuito apresenta 
com uma atividade para os mais novos, onde parte à 
descoberta da relação da arte e da tecnologia. Não percas 
esta oportunidade de descobrir um mundo novo para 
explorar e aprender!

Index is for grown-ups, but with Circuito, Braga Media Arts 
Educational Programme, kids are never left out. In the 
biennial, Circuito presents an activity for the younger ones, 
where they go off to discover the relationship between art 
and technology. Don't miss this opportunity to discover a 
new world to explore and learn! 

Público-alvo
Crianças dos 6 aos 14 anos, 
acompanhadas de um 
adulto
Formadora
Marta Pombeiro
Duração
2 horas
Ministrado em Português

Target audience
Children from 6 to 14 years 
old, accompanied by an 
adult
Trainer
Marta Pombeiro
Length
2 hours
Conducted in Portuguese

Visitas orientadas às exposições
Guided tours to the exhibition programme

Com Joana Patrão
With Joana Patrão

Local da partida será comunicado no
momento de inscrição
Meeting point will be communicated at
the time of registration

10:00 (famílias)
11:00
15:00

14+15+21+22 
Maio
Sábado
Domingo

14+15+21+22 
May
Saturday
Sunday

O Circuito – Serviço Educativo Braga Media Arts junta-se 
ao index para apresentar um conjunto de visitas orientadas 
dedicadas à componente expositiva da bienal. Estas visitas 
estão pensadas com sessões para público geral e sessões 
dedicadas a famílias com crianças pequenas, adaptadas 
tanto em termos de percurso como de duração.
Joana Patrão é artista e educadora. Com licenciatura e 
mestrado em Artes Plásticas, FBAUP, desde 2016 que 
trabalha no serviço educativo em locais como Serralves  
e Universidade do Porto. Co-coordena o projeto educativo 
Sandbox, Appleton (Lisboa) e orienta as visitas às exposições 
do gnration (Braga), no âmbito do link, Circuito – Serviço 
Educativo Braga Media Arts.

Circuito – Braga Media Arts Educational Program joins index 
to present a set of guided tours dedicated to the exhibition 
component of the biennale. These tours are designed with 
sessions for the general public and sessions for families 
with small children, adapted both in terms of route and 
duration.
Joana Patrão is an artist and educator. She studied Fine 
Arts at FBAUP and she has been working since 2016 in the 
educational service in places such as Serralves and the 
University of Porto. She is co-coordinator of the educational 
project Sandbox, Appleton (Lisbon) and she is mediator of 
the guided tours at gnration (Braga) – link / Circuito – Braga 
Media Arts Educational Program.

Gratuito, inscrições em
Free admission, register at
info@bragamediaarts.com
Caso necessite de tradução 
para língua gestual
portuguesa, indique-nos no 
momento da marcação
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A
v. do visc. da nespereira

Jardim da
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município

Largo do
Paço

Praça da 
República

Info

Exposição
Exhibition

Pensamento
Conferences

Performance

Gratuito
Free admission

Gratuito
Free admission

12/05
Ryoichi Kurokawa
7 euros

14/05
Florian Hecker
7 euros

13/05
France Jobin &  
Markus Heckmann

Piece Warnecke + Matthew 
Biederman + Supernova 
Ensemble
7 euros

20/05
João Martinho Moura  
Dust Devices & berru
7 euros

21/05
People Like Us
7 euros

22/05
ODE + Pedro Augusto + 
Mariana Vilanova
Gratuito
Free admission

Web

www.indexmediaarts.com
www.facebook.com/
indexmediaarts
www.instagram.com/
indexmediaarts

Museu Nogueira da 
Silva

Avenida Central, 61,  
4710–228 Braga
253 601 275
www.mns.uminho.pt

De Terça a Sexta
From Tuesday to Friday
10:00–12:30, 14:00–18:30

Sábado
Saturday
14:00-18:30

Museu dos
Biscainhos

Rua dos Biscainhos, 
4700–415 Braga
253 204 650
www.museudosbiscainhos.
gov.pt

De Terça a Domingo
From Tuesday to Sunday
10:00–12:30, 14:00–17:30

Salão Medieval 
Reitoria da
Universidade do 
Minho 

Largo do Paço, 4704-553 
Braga
253 601 100
www.uminho.pt

De Segunda a Sexta
From Monday to Friday
10:00-18:00

Aberto no 14, 15, 21 e 22 maio
Open 14, 15, 21 e 22 May
14:00-17:00

Theatro Circo

Av. da Liberdade, 697,  
4710–251 Braga
253 203 800
www.theatrocirco.com

Segunda a Sexta
Monday to Friday
10:00–19:00

Sábado
Saturday
14:30–19:00

Aberto no Domingo  
15 e 22 maio
Open on Sundays  
15 and 22 May
14:00–17:00

gnration

Praça Conde de Agrolongo, 
123, 4700–312 Braga
253 142 200
www.gnration.pt 

Segunda a Sexta
Monday to Friday
09:30–18:30

Sábado
Saturday
10:00–13:00, 14:00–18:30

Aberto no Domingo  
15 e 22 maio
Open on Sundays  
15 and 22 May
14:00–17:00

Mosteiro de Tibães 

Rua do Mosteiro, 59, 4700–
565 Mire de Tibães, Braga
253 622 670
www.mosteirodetibaes.gov.pt

Terça a Domingo
Tuesday to Sunday
10:00–19:00

15, 21 e 22 maio com entra-
da gratuita
15, 21 and 22 May with free 
access 

Escreva-nos
Write Us

info@bragamediaarts.com 

Bilhete de acesso
a todas as
performances
Ticket to all the 
performances

25 euros  

Bilhetes para
performances  
à venda em
Tickets for 
Performance
programme on  
sale at 

Theatro Circo, gnration e 
pontos de venda BOL
Theatro Circo, gnration and 
BOL points of sale
Online: theatrocirco.bol.pt, 
gnration.bol.pt, bol.pt

Educação
Education

Delfina Fantini van Ditmar + 
Filipe Pais
Designs of Care
Gratuito, inscrições em
Free admission, register at 
info@bragamediaarts.com 

Markus Heckmann
Touchdesigner para 
Instalações Interativas 
Touchdesigner for
Interactive Installations
9 eur

O Circuito vai ao Index 
Circuito goes to Index 
4 eur bilhete adulto 
adult ticket
3 eur bilhete criança 
child ticket

Visitas orientadas às
exposições
Guided tours to the
exhibition programme
Gratuito, inscrições em
Free admission, register at
info@bragamediaarts.com 
Caso necessite de tradução 
para língua gestual
portuguesa, indique-nos no 
momento da marcação
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Direção Geral Braga 
Media Arts
Braga Media Arts 
General Direction

Produção
Production

Assistência à
comunicação
Communication 
Assistance

Design
Design

Desenvolvimento 
Informático Website
Development 
Website

Fotografia
Photography 

Vídeo
Video

Mediação
Mediation

Contabilidade
Financial
Management

Assessoria de 
imprensa
Press

Comunicação
Communication

Programa
Performance
Performance
Programme

Programa
Pensamento
Conference
Programme

Programa Educativo
Educational
Programme

Coordenação de 
Produção
Production
Coordinator

Coordenação 
Executiva Braga 
Media Arts
Braga Media 
Arts Executive 
Coordination

Direção Geral e 
Artística
General and Artistic 
Direction

Programa Exposição 
Exhibition
Programme

Cláudia Leite

Mauro Rodrigues
Simone Almeida
Rui Manuel Vieira
Marta Lima
Tiago Lopes
Duarte Araújo

Diogo Rodrigues
Ana Maria Dinis

united by

Samuel Traquina

Adriano Ferreira Borges

Neva Films

Joana Patrão

Teatro Circo de Braga, EM SA

This is Ground Control

Ilídio Marques 

Luís Fernandes

Liliana Coutinho

Circuito – Serviço Educativo 
Braga Media Arts
Sara Borges

Hugo Loureiro

Joana Miranda

Luís Fernandes

Mariana Pestana
Luís Fernandes

Iniciativa
Initiative

Parceiro Programa Educativo
Education Programme Partner

Apoio
Support

Parceiros Institucionais
Institutional Partners

Parceiros Media
Media Partners




