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Gabriel
Cevallos

11 ANOS EM 

MOVIMENTO
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Tudo começou com um estágio. Em 2009 eu cursava o último 
ano de Cinema e Produção Audiovisual na PUCRS e trabalhava 
meio turno como estagiário na Coordenação de Cinema, Vídeo 
e Fotografia da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre. 
Nesta época, eu já era DJ profissional há quase 5 anos, produzia 
e tocava na festa NEON, que entre 2008 e 2017 foi a minha pista 
de dança principal.

Dividido entre uma carreira de DJ cada vez mais movimentada, 
os estudos em cinema e um estágio pouco desafiador – me 
sentia numa vida dupla – à noite, o responsável por emoções 
de pistas cheias de almas, e de dia, estudante e estagiário. O 
estágio teve bons momentos, sob a coordenação de Bernardo 
José de Souza, pude acompanhar e ajudar na produção de ótimas 
exposições, mostras e ciclos; mas no geral, o trabalho cotidiano 
era enfadonho. Talvez por ter sido um estagiário extemporâneo, 
terminei o estágio com 26 anos, me sentia deslocado e em 
conflito de expectativas. Ciente da minha posição – caprichosa 
– de estagiário desestimulado, Bernardo, chefe e amigo, me 
incentivou a propor algum projeto que pudesse chamar de meu. 
Foi então, no último mês do meu primeiro e único estágio, que 
nasceu a Mostra Kino Beat de filmes.

A criação da Mostra foi a confluência dos meus dois universos 
principais na época, a música eletrônica e o cinema, e é também 
a primeira ação de um procedimento que posso chamar de 

“curadoria mixagem”, um modo de pensar e propor curadoria 
que se assemelha às práticas do DJ. Este não é um pensamento 
totalmente original, a curadora Kate Fowle no artigo Who cares? 
Understanding the Role of the Curator Today, compara o curador 
contemporâneo a um DJ, pela sua capacidade de improviso para 
“samplear” e combinar obras, ações e ideias. O ato inaugural 
da minha “curadoria mixagem”, tem como sample a Mostra 
Microfonia de filmes e documentários de Rock, realizada 6 
meses antes na mesma Sala P.F Gastal onde estreou a Mostra 
Kino Beat. O samplear na cultura DJ não é plagiar, mas uma 
forma de apropriação para recriação, é uma célula recolhida de 
um corpo outro que dá origem a um novo organismo musical. 
Fiz algo similar, sampleei o formato da Mostra. Saíram os filmes 
de Rock, entraram os filmes de Eletrônica. 
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A 1˚ Mostra foi um sucesso! Reuniu 
na época o maior número de obras 
audiovisuais relacionadas à música 
eletrônica no país, teve um bom público 
nas sessões e repercutiu bem na mídia. 
Depois de lançar a pedra fundamental 
do Kino Beat em dezembro de 2009, 
eu me formo, o estágio termina, e 
deixo a Mostra de lado. Em 2010 o 
Kino Beat não realizou nenhum evento, 
a vida dupla se tornou única e o DJ 
protagonista. 

Em 2011, retomei as atividades com a 
2˚ Mostra Kino Beat na Sala P.F Gastal, 
não mais restrita a filmes sobre a 

cultura eletrônica, e sim aberta para 
todos os gêneros musicais. Junto com 
a abertura temática, a Mostra lançou o 
primeiro projeto comissionado do Kino 
Beat, e incorporou na programação 
a possibilidade de exibir cinema de 
forma expandida, afastado das suas 
convenções convenções primordiais,  
"através de atrações de live cinema.

Minha formação como cineasta 
enriqueceu o meu repertório e o 
processo de “curadoria mixagem”; 
o fazer do diretor cinematográfico 
encontra paralelos com a do curador e 
do DJ: o conhecimento generalista, a 
pesquisa, a mediação, e a capacidade de 
criar narrativas, são alguns dos pontos 
de convergência entre as práticas do 
diretor-curador-DJ. Situado nestas 
encruzilhadas movediças de saberes 
e fazeres, a minha prática curatorial foi 
se formando e moldando um produto 
em constante transformação.

GABRIEL
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 A 3˚ e última Mostra Kino de filmes foi 
realizada apenas em Belo Horizonte, em 
2012, uma parceria com os produtores 
do FAD (Festival de Arte Digital). Na 
ânsia por mudanças e novidades, ainda 
em 2012 criei o Kino Beat ao Vivo, 
buscava uma forma mais dinâmica de 
produzir eventos, que pudessem ser 
realizados com mais frequência, a cada 
dois meses no máximo, e que tivessem 
maior relação com o espetáculo, 
queria o risco do improviso, o corpo 
em cena com a realização espaço 
temporal do artista como um meio de 
apresentar a imagem além do cinema 
e a música além da festa. Entre 2012 
e 2013 foram apenas 4 edições do 
projeto, as dificuldades de produção 
e a inexperiência como captador de 
recursos minaram a programação 
continuada que desejava. Mas a 
iniciativa e as atividades propostas 
pelo projeto serviram de laboratório 
para o festival que surgiria em 2014.

 A partir da criação do Festival Kino 
Beat - Imagem e Som em Movimento, 
com o financiamento e correalização 
do Sesc/RS, consegui estabilizar as 
condições produtivas para desenvolver 
programações anuais mais ousadas. 

Durante as 4 edições em parceria 
com o Sesc, o festival se estruturou 
e experimentou em muitas direções, 
abrindo de forma regular na instituição 
e na cidade espaço para novas 
linguagens e públicos. Esta primeira 
fase do festival teve o palco italiano do 
Teatro Sesc Centro como a sua principal 
locação, condição que determinou o 
formato performático da maior parte 
da programação. A predominância 
das atividades foram de shows, 
espetáculos e performances, filiadas 
principalmente com a arte eletrônica 
e digital para criação híbrida de som 
e imagem. Propostas expositivas, 
educativas e festas também foram 
realizadas, expandindo o festival para 
outros espaços e parcerias, incluindo 
internacionais para a circulação de 
artistas.

A segunda fase do festival tem início 
em 2018, e é marcada pelo patrocínio 
da Oi Telefonia, através do edital 
nacional de patrocínios culturais, em 
que o Kino Beat foi contemplado em 
2018 e 2019. Com esse novo formato 
de financiamento, eu assumo com 
uma equipe própria a realização e 
produção completa do festival, antes 
compartilhada com o Sesc. A 5˚ edição 
em 2018 estabeleceu a “maioridade” 
do festival, pela resiliência de continuar 
vivo, e ainda crescer em um dos piores 
anos da produção cultural brasileira das 
últimas décadas, mas principalmente 
pelo posicionamento pessoal mais 
determinado em assumir a curadoria 

CEVALLOS
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como uma prática possível para 
agenciamentos políticos-estéticos, 
firmando o Kino Beat como um espaço 
de reflexão, criação e circulação de 
pensamentos e produções urgentes 
na contemporaneidade.

Em 2019, a 6˚ edição deu continuidade 
nos processos evolutivos disparados 
no ano anterior, e registrou mais uma 
mudança, a troca do seu subtítulo, 
de: Imagem e Som em Movimento, 
para: Arte em Movimento, um gesto 
simbólico de romper com o sentido 
das palavras, que ainda poderiam 
indicar um festival com foco apenas 
no audiovisual. A nova designação 
— também de forma simbólica — 
direciona o Kino Beat para o amplo 
guarda-chuva da arte contemporânea, 
dando liberdade também nas palavras 
de articular todo o seu repertório 
particular e experimentar outras 
possibilidades. Atualmente o festival se 
encontra em suspenso e sem previsão 
para execução da sua 7˚ edição; tendo 
realizado no 2020 pré-pandemia a 
parte final da 6˚ edição que atravessou 
2019, e agora no final do ano uma 
performance virtual coletiva, tudo 
devidamente documentado neste 
catálogo. Além do festival anual, e de 
forma esporádica, o Kino Beat assina 
algumas atividades entre as suas 
edições: shows, festas, espetáculos 
audiovisuais, uma coletânea de música 
e apoios a outros eventos e artistas. 
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O carácter pessoal desta introdução 
não poderia ser diferente, a história do 
Kino Beat é a minha história, fomos 
nos transformando juntos e seguimos 
neste eterno devir. Mas como nada 
se constrói sozinho, agradeço 
imensamente à minha família, amigos, 
equipes, parceiros, artistas, instituições 
e patrocinadores, que me ajudaram e 
contribuíram nesta jornada ímpar de 
11 anos.
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Ao final da primeira década do século 21, Porto Alegre vivia 
um momento glorioso em sua cena noturna. Enquanto outras 
grandes metrópoles pelo mundo amargavam o começo do fim 
da era clubber, a capital mais ao sul do Brasil apresentava uma
invejável vitalidade em suas pequenas pistas, espalhadas por uma 
porção de casas noturnas e espaços independentes dedicados 
à música eletrônica. Não apenas os jovens locais estavam 
conectados às batidas e sintetizadores que desconhecem 
fronteiras culturais e linguísticas, como também se viam 
empenhados em estabelecer laços com djs de sua mesma 
geração, espalhados por outras partes do mundo, e mesmo com 
alguns nomes já consagrados na história da música eletrônica 
que vinha ganhando corpo desde os anos de 1970. Neste 
contexto animado por tamanha estamina, alguns djs locais se 
tornariam artífices de uma sofisticada programação musical que 
vinha adensando público e ganhando espaço na vida cultural 
dos porto-alegrenses.

À época, eu não apenas trabalhava como Coordenador de 
Cinema, Vídeo e Fotografia na Secretaria de Cultura de Porto 
Alegre – buscando justamente desenvolver uma programação 
sintonizada com as grandes transformações estéticas, políticas e
comportamentais que a arte sinalizava através da juventude –, 
mas também gastava boa parte do meu precioso tempo dancing 
the night away em clubs e after hours de alguns bons amigos-djs.

Foi nesta toada que acabei conhecendo Gabriel Cevallos, então 
um dos responsáveis pela NEON, ao lado de Lúcio Kahara, festa 
que convidava djs-become-artists que tocavam em cassete de 
rolo movidos pela experimentação. Ele estudava cinema e eu
precisava de um assistente. E assim começou nossa relação de 
amizade e trabalho, da noite para o dia. Havendo eu sido estagiário 
daquela mesma Coordenação em meu passado profissional – 
mas já ocupando o posto de big boss duas décadas mais tarde 
–, entendia bem a importância de trazer sangue novo para dentro 
da instituição.

Interessado na convergência entre música e imagem, convidei 
Cevallos a pensar um projeto de sua própria autoria – ele já tocava 
em alguns de nossos vernissages, mas eu intuía que a coisa 
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poderia ir mais longe. E de fato foi. Assim nasceu o Kino Beat,  
um projeto experimental que pensava o audiovisual numa 
perspectiva expandida, em feedback, trazendo o passado para o 
futuro e repensando o papel da música na arte contemporânea.

Acabei saindo da Secretaria de Cultura e à distância me orgulhava 
com os novos e alvissareiros rumos que o projeto ia tomando 
ao tempo em que ganhava outras instituições, outros públicos, 
timbres e matizes. A curiosidade, como sempre, a embalar a 
dança que põe em sintonia os corpos e as sensibilidades de 
um mundo jovem e livre, como pedem as pistas, a arte e a vida 
no tempo presente.

18 19
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Silvio
Bento

TEXTO

SESC RS

GERENTE DE EDUCAÇÃO, 
ASSISTÊNCIA E CULTURA 
DO SESC RS

 

O Sesc esteve presente na realização das 04 primeiras edições 
do Festival Kino Beat, em uma parceria que intencionava apoiar 
a diversidade da produção musical e visual e aproximar-se de 
uma linguagem ainda não explorada pela instituição. 
 
Canalizamos recursos  e esforços de equipe para uma realização 
conjunta, considerando como importante incentivo aos artistas 
vinculados ao projeto e a visibilidade para instituição junto a um 
novo segmento de público, articulação e interação com outras 
linguagens e gêneros musicais e visuais. 
 
O Festival Kino Beat cresceu, ganhou outros ares e olhares, 
novos apoios e articulações, entendemos que o Sesc  foi 
fundamental para alavancar essa iniciativa e que vem sendo 
muito bem conduzida até hoje pelo empenho  e dedicação do 
curador Gabriel Cevallos .
 
Que o Kino Beat continue reverberando e ecoando  por muito 
mais tempo! 

21
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Roberto 
Guimaraes

TEXTO

OI FUTURO

˜
GERENTE EXECUTIVO DE 
CULTURA DO OI FUTURO

23

 

2020 foi o ano da incerteza, do medo, do isolamento. Mas, 
também foi o ano da valorização vital da ciência e da arte. 2020 
fez com que todo o mundo resgatasse a necessidade da criação 
artística para o cotidiano. 

A Oi e o Oi Futuro estiveram juntos com o Festival Kino Beat 
estruturando uma parceria para além do patrocínio, compartilhando 
interesses e possibilidades de investigação no campo da arte 
e da tecnologia. 

O alargamento das fronteiras sonoras, a criação de conteúdos 
multilinguagem, o desenvolvimento de trabalhos audiovisuais, 
videoarte, experimentos com som imersivo, são características 
marcantes do festival que em sua última edição ocupou a cidade 
de Porto Alegre de forma vibrante e descentralizada, tornando-o 
mais amplo, diverso e plural.

O Oi Futuro celebra o Kino Beat, que ao longo desses dez anos 
se consolidou como importante plataforma de renovação da 
arte e da tecnologia. Neste momento de pandemia, em que a 
arte e a cultura tornaram-se ainda mais importantes na vida de 
todos, nosso objetivo é fortalecer festivais e incentivar artistas 
brasileiros que buscam se reinventar e experimentar novas 
formas de interação com o público.

Vida longa ao Kino!

23
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A Mostra Kino Beat de filmes A Mostra Kino Beat de filmes 
relacionados à música é o princípio relacionados à música é o princípio 
de tudo. O nome surge da junção da de tudo. O nome surge da junção da 
palavra alemã para cinema (Kino), palavra alemã para cinema (Kino), 
e do inglês batida e ritmo do som e do inglês batida e ritmo do som 
(Beat). Nas suas 3 edições, 2009, (Beat). Nas suas 3 edições, 2009, 
2011 e 2012, exibiu 38 títulos de 2011 e 2012, exibiu 38 títulos de 
longa, média e curta-metragem, em longa, média e curta-metragem, em 
sua maioria documentários, mas sua maioria documentários, mas 
incluindo ficções, vídeo-clipes incluindo ficções, vídeo-clipes 
e animações. As duas primeiras e animações. As duas primeiras 
edições aconteceram na Sala P.F edições aconteceram na Sala P.F 
Gastal da Usina do Gasômetro, Gastal da Usina do Gasômetro, 
fechada há mais de 4 anos em fechada há mais de 4 anos em 
Porto Alegre. A segunda edição Porto Alegre. A segunda edição 
também teve uma edição reduzida também teve uma edição reduzida 
em 2011, em Caxias do Sul, no Centro em 2011, em Caxias do Sul, no Centro 
de Cultura Dr. Henrique Ordovás de Cultura Dr. Henrique Ordovás 
Filho. A terceira edição em 2012 foi Filho. A terceira edição em 2012 foi 
realizada apenas em Belo Horizonte, realizada apenas em Belo Horizonte, 
no Sesc Palladium, como parte da no Sesc Palladium, como parte da 
programação da 1˚ Mostra de Arte programação da 1˚ Mostra de Arte 
Sônica.  Sônica.  



Filmes exibidos pela 

Mostra em suas

3 edicoes˜ç˜

1. 24 HOURS PARTY PEOPLE (UK, 2002, 
115min)
2. A LIBERDADE É AZUL (TROIS COULEURS: 
BLEU) (FR, 1993, 100min)
3. A ÚLTIMA FÁBRICA (BR, 2005, 9min)
4. BASSWEIGHT (UK, 2010, 61min)
5. BEAT STREET (EUA, 1984, 105min)
6. BREGA S/A (Brasil, 2009, 60min) 
 7. CAN I GET AN AMEN? (EUA, 2004, 18min)
8. DARKBEAT AN ELECTRO WORLD 
VOYAGE (EUA, 2006, 60min)
9. DRUM IN BRAZ (BR, 2001, 40min)
10. DUB ECHOES (BR, 2007, 75min)
11. ELETRICIDADE (BR, 1984, 13min)
12. GOOD COPY BAD COPY (DK, 2007, 
59min) 27

13. I LOVE TO SINGA (OWL JOHNSON) 
(EUA, 1936, 8min)
14. IT’S ALL GONE PETE TONG (UK/
CAN, 2005, 90min)
15. KANZEON (UK, 2011, 86min)
16. KINKY GERLINKY (UK, 2002, 
101min)
17. KURT MASUR: UMA AVENTURA 
MUSICAL (CA/BR/DE, 2008, 55min)
18. MAN OOMAN (DK, 2008, 57min)
19. MR. CATRA THE FEITHFULL (DK, 
2004, 60min)
20. NAS PAREDES DA PEDRA 
ENCANTADA (Brasil, 2011, 130min)
21. NOTES ON BREAKCORE (AT, 2006, 
30min)
22. O CANTOR DE JAZZ (THE JAZZ 
SINGER) (EUA, 1927, 88min)
23. OBJETO SONORO (BR/IT, 2005, 
20min)
24. ODDSAC (EUA, 2010, 54min)
25. OPERAÇÃO CAVALO DE TROIA 
(BR, 2004, 30min)
26. SAVING POP CULTURE (DE, 1998-
2003 -2003-2007, 60min)
27. SOUND?? RAHSAAN ROLAND KIRK 
& JOHN CAGE (EUA, 1967, 26min)
28. STOCKTOWN (DK, 2003, 9 
episódios de 29min)
29. SUPERSTONIC SOUND: THE REBEL 
DREAD, (UK/BR, 2010, 48min)
30. THE BRISTOL SOUND (UK, 2003, 
10min)
31. THE CINEMATIC ORCHESTRA - 
MAN WITH A MOVIE CAMERA (Rússia, 
1929, 68min)
32. THE PUNK ROCK MOVIE (UK, 
1978, 86min)
33. UMSHINI WAM (ZA/EUA, 2011, 
15min)

26
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Reunindo a maior seleção de obras 
audiovisuais relacionadas à música 
eletrônica já feita no Brasil, a mostra 
Kino Beat, realização da Coordenação 
de Cinema, Vídeo e Fotografia da 
Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, apresenta o vasto cenário 
eletrônico através de alguns de seus subgêneros e por assuntos referentes 
à cultura e aos seus modos de produção e disseminação.

As efervescentes duas primeiras décadas do século XX foram um terreno 
fértil para descobertas e afirmações de ideais. Entre os fatos relevantes a 
serem destacados, está o manifesto 
futurista italiano, que em todos 
os campos da arte teve um efeito 
avassalador, refletindo na música 
com a valorização de sons antes 
considerados apenas barulho; 
instrumentos não convencionais 
baseados em sonoridades ainda 
desconhecidas eram inventados, 
prenunciando o futuro de uma música 
alicerçada em tecnologia e vanguarda.

Com o desenvolvimento tecnológico 
forçado pelo fim da Segunda Guerra 
Mundial, os experimentos com 
gravação e produção musical foram 
impulsionados, emergindo conceitos 
como música concreta, Elektronische 
Musik e música eletroacústica. A 

grande revolução 
do computador e do 
sintetizador se tornou 
um marco no ato de pensar e fazer a música. Uma arte antes 
relegada a eruditos, que agora se popularizou. De Stockhausen a 
Beatles, da Disco music ao movimento Rave, a música eletrônica 
se tornou um fenômeno pop sem precedentes, influenciando 
todo o mercado fonográfico, indústria do entretenimento e o 
comportamento de jovens.

MOSTRA
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MOSTRA

Seja nas favelas do Rio ou nas 
ruas de Berlim, atualmente 
a música eletrônica além 
de embalar milhões de 
entusiastas nas pistas 
mundo afora, serve 
como instrumento de 
identificação cultural e 
inclusão artístico-social, 
proporcionando pequenas 
revoluções através de 
batidas sequenciadas.

A mostra Kino Beat inclui ainda uma compilação de filmes já 
exibidos no FILE Documenta, mostra de cinema que acontece 
junto ao festival FILE (Festival Internacional de Linguagem 
Eletrônica). O diretor dinamarquês Andreas Johnasen, um 
dos mais prolíficos documentaristas musicais da atualidade, 
terá uma retrospectiva de sua obra, com a exibição de 
quatro de seus filmes, alguns nunca exibidos no Brasil.

Logo

TEXTO ORIGINAL

31

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=2eQDXYu_fwI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2eQDXYu_fwI&feature=youtu.be


a temática da música eletrônica, 
pautada exclusivamente 
na primeira mostra em 
dezembro de 2009.

A abordagem definida 
para os gêneros musicais 
se limita ao infinito das 
possibilidades do sempre 
mutante universo musical.
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Porto Alegre
9 a 22 de maio
 Usina do Gasômetro

Caxias do Sul
02 a 05 de junho
 Sala Ulysses Geremia
 Centro Municipal de Cultura
 Dr. Henrique Ordovás

2o 

Mostra

Sala 
PF. 
Gastal

2011 Logo

MOSTRA

33

Mostra Kino Beat se dedica a exibir conteúdo audiovisual relacionado 
à música. Documentários, ficção, curtas-metragens, animação, 
videoarte, live performances e outras variações de formato. A 
mostra reuniu na sua primeira edição a maior seleção de obras
audiovisuais relacionadas à música eletrônica já feita no Brasil. 

A mostra acontece na Sala P.F Gastal da Usina do Gasômetro e 
tem co-realização da Coordenação de Cinema, Vídeo e Fotografia 
da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre. 

A
Para sua segunda edição, expandindo a análise do cenário musical, rompe com 

TEXTO ORIGINAL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=jWiLvnlSlqw
https://www.youtube.com/watch?v=jWiLvnlSlqw
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A sessão Cinemix “Desconstruindo 
o Balão Vermelho”, apresentou um 
remix audiovisual do clássico mé-
dia-metragem francês “O Balão Ver-
melho”. Com trilha sonora ao vivo de 
Rossano Snel e manipulação visual 
do VJ Leo, criou-se um experimento 
de improvisação eletrônica/digital 
desconstruindo a imagem lúdica do 
filme.
Vídeo Sessão Ciinemix

No mesmo ano, a Mostra fez itinerân-
cia em Caxias do Sul, com alguns dos 
filmes exibidos em Porto Alegre e ou-
tras atividade locais. A iniciativa teve 
parceria da, De Guerilla produções, e 
do Cineclube Cine como Le Gusta, e 
foi realizada no Centro Municipal de 
Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho. 
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https://www.youtube.com/watch?v=jWiLvnlSlqw&feature=youtu.be
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Belo Horizonte
22 a 24 de junho 
Sesc Palladium 2012

3o Mostra KB

A 
terceira edição

da Mostra se deslocou de 
Porto Alegre e aconteceu apenas 

em Belo Horizonte, no Sesc Palladium. 
A Mostra integrou a programação da 1˚ Mostra 

Arte Sônica, que também incluía oficinas, e contou 
com a curadoria de Alexei Michailowsky e Tadeus Mucelli. 

A programação contou com 7 filmes ao total, sendo 4 já 
exibidos na 2˚ Mostra e os outros inéditos, com destaque 
para a pré-estreia do filme Kanzeon, sobre as relações entre 
natureza, budismo e música no Japão.

38 39MOSTRA
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Programação
de sete filmes

Programação
de oficinas

VÍDEO

41

https://youtu.be/UT8NYBEWtD4
https://youtu.be/UT8NYBEWtD4
https://youtu.be/UT8NYBEWtD4
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AO VIVO
KINO
BEAT

1˚ KB
2012 2012

2˚ KB
2013 2013

3˚ KB 4˚ KB

44 45



De-
rivado da 

Mostra Kino Beat 
de filmes relacionados à músi-

ca, o Kino Beat ao Vivo surgiu para ser um even-
to regular e itinerante, propondo happenings, apresenta-
ções musicais e performance audiovisuais. O projeto foi um 
desdobramento performático da Mostra, com apresentações 
de natureza híbrida e abordagens expandidas de criação e di-
fusão de arte eletrônica. Foram apenas 4 edições entre 2012 
e 2013, mas as ideias e atividades ali propostas 

serviram de laboratório para o 
festival que surgiria 
em 2014.

46AO VIVO

KINO

47

BEAT

Logo
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11OO
KINO BEAT
AO VIVO

INSTITUTO 
GOETHE
18 DE MARÇO 
DE 2012

A primeira edição no 
auditório do Instituto 
Goethe, contou com 
a aproximação entre 
os trabalhos do 
beatmaker de Brasília, 
Pazes, e dos artistas 
visuais de Porto 
Alegre James Zortéa 
e Joubert Vidor.
Os artistas dividiram 
o palco em formato 
de “blind date”, sem 
ensaios e abertos à 
improvisações. 

49

Pazes - Live Eletrônica/Abstrato
Pazes é Lucas Febraro, músico e produtor de 
Brasília, cidade que pode ser percebida como 
influência em sua música, do vasto cerrado 

modernista e utópico brota uma música melancólica 
e etérea, misturando experimentos eletrônicos com 
camadas orgânicas de vozes e ruídos naturais. Ao 
mesmo tempo em que flerta com a cena beatmaker 
de Los Angeles, tendo Flying Lotus como referência, 
Pazes absorve a raiz brasileira e processa vultos 
de Arthur Verocai, Zé Ramalho e Eumir Deodato 
em suas produções. 
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James Zortéa e Joubert Vidor - 
Grafismos em movimento

 James Zortéa
Artista fundador do atelier subterrânea e diretor 
da Osso filmes. Mestre em poéticas visuais pelo 
programa de pós-graduação em artes visuais 
da UFRGS. Professor dos cursos superiores de 
realização audiovisual da unisinos e ulbra.

 Joubert Vidor
Bacharel em Artes Visuais pelo Instituto de Artes 
da UFRGS (2009). Graduado em Tecnologia de 
Sistemas para Internet pelo IFRS. Trabalha com 
criações artísticas em imagens fotográficas, 
áudio, vídeo e mídias digitais, além de design 
gráfico para web. 

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=OGqn0bMNHoY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OGqn0bMNHoY&feature=youtu.be
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KINO BEAT
AO VIVO

SALA P.F 
GASTAL
USINA DO 
GASÔMETRO

26 DE MAIO
DE 2012

Em sua segunda 
edição, o Kino Beat 
ao Vivo apresentou a 
performance de Live 
Cinema Kynorama 
Glauber Machine. 
Uma transcriação 
eletrônica da obra 
de Glauber Rocha 
realizada pelo filho do 
cineasta Pedro Paulo 
Rocha em conjunto 
com o grupo paulista 
de live art A_factory. 
O universo artístico 
e fílmico de Glauber 
foi re-criado a partir 
de fragmentos de 
cenas e sons de seus 
filmes, compondo um 
mosaico híbrido para 
estabelecer novos 
sentidos narrativos 
e sensoriais dentro 53

de um labirinto em transe glauberiano.

Seus personagens míticos e paisagens foram 
mixadas em um Épico Anarco Futurista, através 
de improvisações com novos timbres, cores e 
intervenções gráficas. Cenas, sonoridades, diálogos, 
manifestos, desenhos, poemas, são convertidos 
em uma galáxia eletrônica para além do formato 
do cinema. Além dos filmes foi utilizado também 
textos, poemas, restos de filmagens, materiais e 
roteiros inéditos do cineasta.

A apresentação contou com Pedro Paulo Rocha, 
manipulando as imagens ao vivo, Fernando Falcoski 
e Caleb Mascarenha executando a parte sonora 
ao vivo.

VÍDEO

https://youtu.be/2W53jDpnMpU
https://youtu.be/2W53jDpnMpU
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33OOKINO BEAT
AO VIVO

GALERIA 
ECARTA

Na sua terceira 
edição, depois 

26 DE NOVEMBRO
DE 2013 de um intervalo de mais de 1 ano, 
o Kino Beat ao Vivo ocupou a Galeria da Fundação 
Ecarta com 3 apresentações e uma instalação. Os 
desdobramentos da instalação tomaram forma 
de festa com o Geramor, no outro lado da rua da 
Galeria Ecarta, no Parque da Redenção. A ações 
do Geramor (gerador + amor), consistiam em 
ocupar espaços públicos com música, tendo em 
um pequeno gerador portátil a fonte de energia 
elétrica e afetiva.  
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Ovos e Llamas 
apresenta 
Chimi Ohm

Os irmãos André e Rafael Chaves 
juntos em uma livre improvisação 
eletrônica de beats e grooves, 
equipados de baixo, sintetizador, 
groovebox e outros brinquedos.

A performance Chimi Ohm 
teve a sua estréia no Kino 
Beat, e reuniu projeções 
de Datamosh e Glitch arte 

em uma instalação que se expandiu também para 
fora do espaço da Galeria, com performance sonora 
experimental, microfonia, samples e loops.

O coletivo neo-dadaísta era formado por Mário 
Arruda, Maurício da Silva Pflug e Ricardo Giacomoni, 
e teve forte atuação na questão da ocupação dos 
espaços públicos, através de eventos, festas e 
ações realizadas em diversos pontos da cidade. 
O grupo utilizava fotografia, música e vídeo como 
expressão de suas utopias lisérgicas.

59

Projeto 
CCOMA

Na abertura
e nos intervalos

das apresentações
o DJ Kahara

comandou o som. 

O Projeto CCOMA é um duo de 
Jazz instrumental contemporâneo 
formado em Caxias do Sul.

É composto pelo trompetista Roberto Scopel e 
pelo percussionista e produtor Swami Sagara 
(codinome de Luciano Balen). Une tambores à 
música produzida eletronicamente e o raro hang 
drum ao trompete para criar o que poderíamos 
chamar de Future Jazz. Foi vencedor do 24° Prêmio 
da Música Brasileira em 2013 na categoria Álbum 
Eletrônico com o CD Peregrino.
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KINO BEAT
AO VIVO
26
DE DEZEMBRO
DE 2013

MUSEU JOSÉ 
JOAQUIM
FELIZARDO

Para a sua quarta 
e última edição, 
em parceria com 
a Red Bull Music 
Academy,
o Kino Beat
ao Vivo deixaria
os espaço  
fechados de instituições para uma tarde/noite festiva 
no pátio do Museu José Joaquim Felizardo, que 
estava aberto para a visitação do seu acervo da 
história de Porto Alegre. O recorte da programação 
foi em produtores de música eletrônica autoral,

63 com destaque
para produções
que resgataram 
jóias perdidas 
da MPB e da 
música que se 
convencionou 
chamar de 
música tradicional 
brasileira, 
aproximando 
canção, viola 
caipira e cânticos 
religiosos de 
beats e texturas 
eletrônicas. 



Psilosamples Live

Projeto autoral do mineiro Zé. Sua vivência no 
interior rural é percebida em seu trabalho, nas 
releituras e remixes entre a cultura tradicional 
brasileira e sonoridades como: eletrônica, rave, 
eletroacústica, psicodelismo e techno.  

Carrot Green Live

Capaz de explorar e aprofundar suas influências 
brasileiras enquanto transita pelos mais variados 
estilos como techno, acid, boogie, slow house ou 
old school disco. 

Lazy Kiss Live

Com uma apresentação baseada em faixas próprias, 
edits, remixes e guitarra tocada ao vivo, a dupla de 
Porto Alegre Marco Kothe e Caco Veloso resgata 
timbres do passado para fazer música do presente. 

Landosystem

DJ residente e produtor da lendária festa Disc-o-
Nexo. 

Intervenção: Chico Machado e o 
carrinho de mão alegórico.

O artista multimídia e professor, rodou com o seu 
carrinho-objeto-sonoro de arte cinética 
pelo pátio do Museu.

6564
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FESTIVAL

BEAT 69KINO

2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2
018

 - 2019/2020



O Kino Beat se consolidou como um festival anual em 2014, através de uma 
parceria de financiamento e co-realização com o Sesc/RS, que durou por quatro 

edições. As duas primeiras edições do festival estabeleceram um modelo de programação 
estruturado para o teatro do Sesc Centro e de acordo com as particularidades e limites 
de um palco italiano. O Festival Kino Beat - Imagem e Som em Movimento, nasceu com o objetivo 
de difundir e investigar – som e imagem – suas relações, especificidades e possibilidades 
experimentais, em performances e espetáculos mediados por tecnologias eletrônicas 
e digitais. 

A partir da terceira edição, em 2016, o Festival começou a percorrer outros espaços pela 
cidade e a incluir propostas expositivas e educativas na sua programação. Exposições, 
oficinas, seminários, residências e projetos comissionados se tornaram parte da gramática 
do Festival. 

Em 2017, a quarta edição introduziu o exercício curatorial de forma mais visível para o público. 
O Festival foi pensado através de três eixos conceituais, que agrupavam por afinidades 
poéticas os artistas. A criação e divulgação dos eixos sinalizou um tipo de formato que iria 
se expandir no ano seguinte. 

Na quinta edição em 2018, a programação se desdobrou em torno de um tema central, uma 
palavra-recorte que deu unidade a uma multiplicidade de atividades. Esta edição também se 
arquitetou de forma retrospectiva, revisitando todos os formatos de exibição das edições 
anteriores. Outra novidade, foi a duração alargada de sua programação, espraiada ao longo 

70 71
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Linha do tempo:

2014

LOGO

2020

de três meses, ao invés dos poucos dias corridos em outras edições. Porém, a principal 
inovação desta edição veio no modo mais determinado de se posicionar como um espaço 
possível para atuação crítica do mundo contemporâneo. 

As tecnologias digitais deixaram o protagonismo e prevalência na programação, e se 
tornaram mais um meio, entre outros, de apresentação de ideias e criação de afetos. 
Por meio do edital nacional de patrocínios culturais da Oi telefonia e do financiamento via 
LIC RS, o festival realizou as edições de 2018 e 2019. 

A sexta edição em 2019, deu continuidade ao mesmo formato de programação proposto 
em 2018, e consolidou a sua intenção multidisciplinar de abordagem e proposição artística. 
A mudança do subtítulo de Imagem e Som em Movimento para Arte em Movimento, surgiu 
como um gesto simbólico de romper com o sentido das palavras, que ainda poderia indicar um 
festival com foco apenas no audiovisual. A nova designação — também de forma simbólica — 
direciona o Kino Beat para o amplo guarda-chuva da arte contemporânea, dando a liberdade 
também nas palavras de articular todo o seu repertório particular e experimentar outras 

possibilidades. 
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O Festival Kino Beat é o 
resultado do projeto iniciado em 2009 

com a Mostra Kino Beat e o Kino Beat ao 
vivo em 2011. A primeira edição em formato 
de Festival, revela atrações inéditas na cidade 
com performances ao vivo, espontâneas e 
imprevisíveis, que de alguma forma exploram 
recursos digitais no seu processo criativo. Por 
meio de sua programação, aborda temáticas 
ligadas à arte digital, como na tecnologia de 
imagens generativas, e nas experimentações 
sônicas que derrubam barreiras entre música 
orgânica x música eletrônica. O Kino Beat 
desmistifica a música eletrônica apenas como 
“música de balada”, exaltando suas múltiplas 
possibilidades de apresentação e sentido, à 
exemplo de instituições consagradas como 
MoMA, Tate Modern entre muitas outras.

Despontando como uma plataforma de inovação 
na cidade, o Festival está aberto a diversas 
manifestações artísticas, que podem e devem 
extrapolar o campo audiovisual. Kino vem 
da tradução em grego para movimento e do 

alemão cinema, e Beat vem do inglês batida 
e ritmo do som. A realização é do Kino Beat e 
Sesc, e tem como palco principal o teatro da 
instituição, com capacidade para 300 pessoas,

localizado no centro histórico de Porto 
Alegre. A entrada é gratuita.

Atrações 
Diego Abelardo 
apresenta 
Agnostic 
Orchestra

26
Abril

Teatro
do Sesc

TEXTO ORIGINAL
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Orquestra 
Vermelha

Opala(RJ)

Músico, cantor e poeta. Executa pela primeira vez ao vivo seu 
trabalho autoral, fruto de uma experimentação teimosa entre 
instrumentos e samples, num processo eletroacústico de arranjos 

e mixagem que demorou 8 anos para ser concluído.

A Orquestra Vermelha criação do artista multimídia 
Matheus Leston
investiga as contradições entre virtuosismo e 
música eletrônica, gravação e ao vivo, presença 
e ausência, música e imagem. A orquestra é, na 
verdade, um quinteto, mas apenas um dos músicos 
está no palco. Os outros são sombras, exibidas 
em tamanho real em grandes telas.

Abertura com o DJ Landosystem no Café 
Sesc.

27
Abril

Teatro
do Sesc

1̊ F estival Kino Beat 20
14

A performance explora a ideia de paisagem relacionada 
a atividade cerebral, ao pensamento e ao imaginário. 
A pesquisa recorre a algoritmos generativos e 
técnicas de improvisação audiovisual em tempo real, 
especulando esteticamente as relações entre os 
dispositivos que nos  influenciam e o modo como 
percebemos o mundo, construímos o conhecimento 
e articulamos memórias. 

Abertura com o DJ Lucio Kahara no Café Sesc.

Duo de indie-pop-eletrônico formado pelo produtor musical Lucas 
de Paiva e a cantora e compositora Maria Luiza Jobim, filha do 
maestro
Tom Jobim. Por influência de Vangelis, The Knife, XX, e pela sutileza 

da cultura nipônica, brota a musicalidade da dupla, alternando 
climas etéreos e descontração em suas composições. 

Fernando 
Velazquez 
apresenta 
Mindscapes
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DIEGO
Abelardo

83

apresenta
Agnostic
Orchestra



 

apresenta 
Orquestra Vermelha

MATHEUS
  Leston
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FERNANDO
Velazquez

apresenta
Mindscapes

89

ASSISTA O VÍDEO
DO 1˚ FESTIVAL KINO BEAT 

https://www.youtube.com/watch?v=SqjoTiCNA0M
https://www.youtube.com/watch?v=SqjoTiCNA0M
https://www.youtube.com/watch?v=SqjoTiCNA0M


90 CLIPPING

NA

91 1˚ FESTIVAL

IMPRENSA



AGOSTO 
2015

Teatro do Sesc
Centro e Multipalco
   Teatro São Pedro

6 a 9

FESTIVAL
2˚ 

KINO
BEAT

9392



Entre os dias 06 e 09 de agosto 
acontece no Teatro do Sesc e Multipalco 

Theatro São Pedro a segunda edição do 
Festival Kino Beat, que reúne 10 atrações 
nacionais e internacionais em apresentações 
com entrada franca.

O Kino Beat é um Festival de música eletrônica 
e performances audiovisuais multimídia. Sua 
programação contempla artistas e trabalhos
que se situam em espaços de difícil definição, 
onde a hibridização entre arte e tecnologia são 
naturais a criação artística. A programação 
é ancorada na produção eletrônica e digital 
de som e imagem, abordando suas relações, 
especificidades e aspectos experimentais.
Todos os espetáculos são inéditos na cidade 
e os 3 artistas estrangeiros se apresentam 
pela primeira vez no Brasil. De 06 a 08 as 
apresentações acontecem no Teatro do Sesc, em 
formato de auditório, o que permite ao público 
uma imersão sensorial/sinestésica através da 
experiência audiovisual em ambiente fechado. 
No dia 09, domingo, o festival acontece na 
área aberta do Multipalco Theatro São Pedro. 

Neste dia haverá uma série de performances 
musicais e DJs, em clima de celebração, onde 
o público poderá dançar e interagir.
A edição de 2015 cresce em relação a de 
2014, serão o dobro de dias e três vezes mais 
atrações. Em 2014 o público do Festival foi 
de aproximadamente 600 pessoas, para 2015 
é esperado mais de 1500 pessoas. A arte 
eletrônica pauta toda a programação, seja 
através de recursos de live cinema, editando 
som e imagem em tempo real, nouso do laptop 
como avatar humano, na criação de imagens 
geradas por algoritmos ou pela música eletrônica.

No eixo visual, serão apresentadas interpretações 
contemporâneas do fazer cinematográfico, 
com atrações que experimentam na criação 
de imagens através de dispositivos digitais. 
Na eixo sonoro, procedimentos aleatórios tem 
papel importante na determinação de caminhos 
não totalmente controlados pelos artistas. 
A música eletrônica é apresentada em suas 
formas mais distintas: abstrata e minimalista, 

expansiva e dançante, em flerte com a 
música instrumental e jazz, e 
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Atrações 
Laptop Coral

06
Agosto

Teatro
do Sesc

Pedro Dom

com influências da África e 
Oriente Médio. 

O 2˚ Festival Kino Beat é uma realização 
do SESC-RS e Kino Beat, e conta com o apoio 
da Embaixada da Suécia, Aliança Francesa e 
Consulado Geral da França no Brasil, Hmídia e 
Loft 55. A curadoria e idealização do Festival 
é del Gabriel Cevallos.

O artista paranaense Giuliano Obici traz ao palco 12 laptops 
conectados em rede que simulam um coral de vozes e imagens. 

TEXTO ORIGINAL

O computador é explorado como um estúdio audiovisual, uma 
plataforma capaz de gravar, transmitir, samplear, editar e sintetizar 

som e imagem ao vivo.

Castanha
Remix
O espetáculo apresenta um experimento multimídia 
com o ator João Carlos Castanha, que reinterpreta e 
improvisa ao vivo partes do filme sobre sua própria 
vida, Castanha (2014), do cineasta gaúcho Davi 
Pretto. O filme é projetado e reeditado em tempo 
real pelo artista multimídia Tomaz Klotzel, fazendo 

brotar no palco e na tela, uma nova narrativa, 
misturando camadas de representações 

da vida de Castanha.

VÍDEO

O músico gaúcho, compositor da banda O.C.L.A faz o show de 
lançamento do seu primeiro disco solo no Festival. Na mistura 
do erudito com o popular, seja tocando clarinete e piano, ou 
construindo as batidas,  Pedro tem trânsito livre entre referências, 
que vão  da música instrumental ao rap, do ambient e do jazz às 
trilhas sonoras.
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https://www.youtube.com/watch?v=zitzLg-z3OY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zitzLg-z3OY&feature=youtu.be


08
Agosto

Teatro
do Sesc

The Rise and Fall of 
Ice-Pick Lobotomy

HOL apresenta 
Synap.sys

09
Agosto

 Multipalco Theatro
São Pedro 
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A dupla de Porto Alegre Carlos Ferreira e Valmor Pedretti Jr. lança o 
seu primeiro disco, e faz sua primeira apresentação ao vivo, deste 
projeto que foi desenvolvido em estúdio durante 2014. Mediante 
procedimentos aleatórios e indeterminados, a dupla se utiliza de 

guitarras preparadas, pedais de efeitos, theremin, loopers, e 
texturas disparadas via laptop.

Frank 
Bretschneider 
Um dos principais artistas experimentais da 
Alemanha, pela primeira vez no Brasil, apresenta 
uma performance audiovisual que explora a música 
eletrônica abstrata e minimalista em sincronia com 
representações visuais da estrutura rítmica do 
som. Ativo desde o começo dos anos 80, Frank é
fundador do Raster-Noton um dos principais 
selos de música experimental do mundo.

Abertura das apresentações no Café SESC com 
o DJ Chico Dub.

HOL é a alcunha do artista multimídia mineiro 
Henrique Roscoe.
Na performance audiovisual Synap.sys o artista 
explora as sensações e sentimentos que de 
alguma forma passam pela memória, através de 
abstrações, imagens e sons que fazem parte do 
processo de formação destas lembranças.

Abertura das apresentações no Café Sesc 
com o DJ Lidia Brancher.
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High Wolf 

Zopelar
100

Embora nascido e residente na França, a música de High Wolf  
busca inspiração de todo o globo. Seja canalizando as energias 
meditativas de música da Índia, Nepal e da Ásia Central, ou nos 
ritmos africanos, a sua música é uma forma híbrida de música 
eletrônica psicodélica global. O Lobo se apresenta pela primeira 

vez no Brasil, ao vivo com guitarra e equipamentos eletrônicos.

Um dos expoentes da produção contemporânea de música 
eletrônica no país, com 27 anos de idade, 13 deles dedicados ao 
estudo musical, o mineiro Zopelar é um obcecado por sintetizadores 
vintage e drum machines, equipamentos que usa ao vivo em 

suas apresentações. Em 2014 foi um dos selecionados para 
prestigiada Red Bull Music Academy em Tóquio.

Baba Stiltz
O precoce DJ e produtor musical natural de 
Estocolmo se apresenta pela primeira vez no 
Brasil. Baba fez a sua primeira música no jardim de 
infância e lançou o seu primeiro disco aos 15 anos. 
No alto dos seus 21 anos, Baba é um produtor 

veterano, produzindo algum dos principais 
novos artistas da Suécia.

101100 Castelan
DJ, Produtor e apresentador do NAS Radio Show. 

Especialista em urban sounds.

ASSISTA O VÍDEO
DO 2˚ FESTIVAL KINO BEAT 

https://youtu.be/v2TpqG6QNwk
https://youtu.be/v2TpqG6QNwk
https://www.youtube.com/watch?v=SqjoTiCNA0M
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124 CLIPPING

NA
TERÇA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2015

8CARLINHOS SANTOS
carlinhos.santos@pioneiro.com

Acompanhe também em 
pioneiro.com/3por4

afirmações
Trezentos e sessenta e cinco dias, um 

ano de mobilizações, registros e ações de 
afirmação e visibilidade da cena LGBT 
ganham registros visuais na exposição 
Expo Cena 365, que ocupa o Espaço 
Cultural Estamos Pixelando, sede do 
Coletivo LGBTI Nosso Corpo Nossa Arte, 

que abriu suas portas em Bento Gonçalves 
no fim de semana que passou. A mostra 
reúne fotos dos artistas Bernardo Dal 
Pubel, Allex Alles e Jadye Berwig, com 
criações que já passaram por dez cidades, 
mostrando arte e criatividade pela causa 
gay e combatendo a homo e a transfobia. 

plano aberto
Caxias será a primeira 

cidade em que Duca 
Leindecker lança o DVD 
Plano Aberto. O show será 
dia 31, às 21h, no UCS Teatro. 
O trabalho foi gravado em 
Porto Alegre, em novembro 

do ano passado. O repertório 
tem músicas de todas as 
fases da carreira de Duca, que 
tocará com Claudio Mattos, 
na bateria, e Maurício Chaise, 
no baixo. Depois de Caxias, a 
turnê vai a Minas Gerais.

Acho que 
hoje a música 

popular 
brasileira 

é mais 
acessível, 

tem espaço 
para todo 
mundo. 

Diminuiu o 
degrau entre 

a área de 
serviço e a 

sala de estar!

Marisa Orth, 
que voltou 
a cantar 

e está em 
cartaz no Rio 
com o show 

Romance 
Volume III – 
Agora Vai.

o cd... 
A resposta de Luiz Felipe Pondé não chegou 

a tempo de entrar na matéria escrita por Tríssia 
Ordovás Sartori no Comportamento do fim de 
semana. Mas eis aqui o que o filósofo pensa sobre o 
falso dilema entre financiar CD ou saúde:

 “O primeiro ‘pecado’ do prefeito foi ter falado algo 
muito direto e concreto: saúde é mais importante 

do que CD (de certa forma, se falamos em doença e 
morte, sim, é)... 

Vivemos numa época em que não se falam coisas 
direto assim, muito menos um político, mas, ao dizer 
‘CD’, ele demonstrou que não entende muito de 
cultura e história, porque CD não existe mais, talvez 
por isso, reduza a atividade humana de entender 

a si mesma (cultura) com uma ferramenta datada 
como CD.  O investimento em cultura torna as 
pessoas contemporâneas ao seu tempo e aos seus 
dramas. Logo, mais rica e consistente. Cultura custa 
relativamente pouco. 

A pergunta boa seria: no que se gasta mais do que 
saúde hoje? Duvido que seja em CD.” 

data
Há 12 anos, tipo 12 estações. 

Dias de paixão e fúria, alento e 
enlevo que chega aqui, agora.

sarau
Leoninos – sim, eles! – 

são as primeiras estrelas da 
volta do Sarau Astral, dia 
23, às 20h, na Do Arco da 
Velha, com Nivaldo Pereira 
no papo e Dan Ferretti em 
sons de Caetano. A R$ 15.

kino beat
O computador e suas 

múltiplas funções formatam 
o espetáculo Laptop Coral, do 
paranaense Giuliano Obici, 
que abre o Festival Kino Beat, 
no Teatro do Sesc de POA, dia 
6 de agosto, seguindo até 9.

Serão dez atrações 
nacionais e internacionais 
gratuitas numa maratona de 
performances de som, áudio 
e multimídia sob curadoria 
do DJ e produtor Gabriel 
Cevallos. Leia mais no blog.

GIULIANO IBICI, REPRODUÇÃO

BERNARDO DAL PUBEL, REPRODUÇÃO

EDU DEFFERRARI, REPRODUÇÃO

125 2˚ FESTIVAL
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Entre os dias 05 e 09 de 
outubro acontece no Teatro do SESC, 

Instituto Goethe, Theatro São Pedro, Galeria 
Ecarta e Galeria Península a 3˚ edição do 
Festival Kino Beat, que reúne diversas atrações 
nacionais e internacionais em apresentações
com entrada franca.

O Kino Beat é um Festival de música, 
performances audiovisuais multimídia e artes
integradas. A partir dos pilares, imagem 
(Kino) e som (Beat), apresenta artistas e 

atividades multidisciplinares, que utilizam 
diversas tecnologias para a criação dos seus 
trabalhos. O experimental, o sensorial e a 
imersão, são premissas para a composição 
da sua programação, assim como a busca por 
novas possibilidades e conexões artísticas. O 
Festival tem como missão propor experiências, 
surpreender e desafiar, ao mesmo tempo tem a 
necessidade de formar e consolidar um público,
ser um agente estimulador para artistas locais e 
um ponto de conexão com o mundo. O Festival 
deste ano expande e descentraliza as suas 
atividades em comparação com as edições 
passadas, com 12 apresentações de 4 países 
diferentes em 5 espaços espalhados pela 
cidade.

O 3˚ Festival Kino Beat é uma realização do 
Sesc/RS e Kino Beat, e conta com o apoio da 
Embaixada da Suécia no Brasil, Aliança Francesa, 
Instituto Goethe, Fundação Ecarta, Theatro 
São Pedro e Galeria Península. A curadoria e 
idealização do Festival é de Gabriel Cevallos.

TEXTO ORIGINAL
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05 dias, 12 
apresentações, 1 mês  
   de exposição,
04 países,
05 locações KB



Atrações 
05
Outubro

Teatro
do Sesc

Galeria
Península

O festival inaugura no Teatro do Sesc com o espetáculo multimídia
Forças, criado especialmente para o Kino Beat pelo grupo 
Medula de Porto Alegre, os 11 integrantes que se apresentam 
são ligados ao Grupo de Pesquisa em Criação Sonora da UFRGS 
encabeçado pelos professores Isabel Nogueira, Luciano Zanatta 
e Chico Machado. Além dos três professores-artistas do Instituto 
de Artes da UFRGS, a formação do grupo que se apresentará 
no Festival conta com Ricardo De Carli, Carlos Ferreira, Nikolas 
Gomes, Isadora Nocchi Martins, Ana Clara Matielo, André Brasil, 
Peter Gossweiler e Marçal Rodrigues.

Tomando como uma parte de sua motivação algumas das forças 
físicas que atuam sobre nosso planeta, misturando alta e baixa 
tecnologia, ações, objetos, textos e vídeos, a criação deste espetáculo 
foi desenvolvida justamente a partir destes entrelaçamentos, 
através de princípios criativos e composicionais que oportunizam 
a percepção dos aspectos processuais do seu fazer artístico 
técnico e inventivo.

Festival Atrações 
06
Outubro

Theatro
São Pedro

O Theatro São Pedro será palco da nova música experimental e 
eletrônica da Suécia, em formato de concerto/espetáculo com 
projeções visuais. Com o apoio da Embaixada da Suécia no Brasil, 
os artistas de Estocolmo Quiltland e Moon Wheel se apresentam 
pela primeira vez no Brasil, com apresentações únicas em Porto 
Alegre.

A apresentação de Moon Wheel no Kino Beat resulta de uma imersão 
de 3 dias na região dos cânions em Cambará do Sul, no interior 
gaúcho, junto do videomaker Filipe Zapelini. Através de gravações 
de campo, os sons captados na natureza serão processados e 
apresentados ao vivo pelo artista, junto dos registros visuais de 
Felipe, manipulados ao vivo por Eduardo Taborda. 

Na mesma noite a performance A FESTA PROFUNDA será realizada 
na Galeria Península. O trabalho é o resultado do laboratório de 
Performance realizado pelas artistas Marion Velasco (RS), Liana 
Padilha (RJ) e Bruno Mendonça (SP), entre setembro e outubro, 
na Galeria Península, dentro do PPPP – Programa Público de
Performances da Península projeto viabilizado pelo prêmio FAC/
edital 2015 e apoio do 3  ̊Festival Kino Beat.

Esse encontro enfatiza o sonoro em Performance e a experiência 
de vida em grandes cidades, pesquisas já desenvolvidas pelos 

artistas, no que se refere ao uso da voz (spoken word e cantada), 
poesia, música eletrônica e outras sonoridades.
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07
Outubro

Instituto 
Goethe

Galeria 
Ecarta

08
Outubro

Teatro
do Sesc 133

132

Moon Wheel é o projeto de Olle Holmberg, artista multidisciplinar 
Sueco, compositor e performer. Suas composições são inspiradas 
pela “natureza, história e nomadismo”, sons sintetizados e orgânicos, 
que evocam climas etéreos e fantasmagóricos. Buscando teorias 
de ecossistemas e processos geológicos a serem traduzidos em 
desenhos de sons abstratos.

Quiltland é o pseudônimo da artista Frida-Li LoÅNvgren, seus 
shows são baseados em improvisos e por isso efêmeros, todas 
as suas influências são filtradas através de sequências de sonhos 
febris e paisagens sonoras surreais. Dos sonhos se cristalizam 
melodias dramáticas e cinematográficas, ambient music e 

experimentalismo eletrônico. Frida produz todas as imagens 
projetadas no seu show.

No auditório do Instituto Goethe será apresentada a performance 
de dança Three Dreams da japonesa Junko Wada, com música ao 
vivo do aclamado artista alemão Hans Peter Kuhn. Wada and Kuhn 
vivem e trabalham entre a Alemanha e o Japão. Three Dreams é 
a primeira performance em conjunto dos dois no Brasil.

Junko Wada é uma pintora e performer que percebeu que o ato 
da pintura em grande escala tem muita relação com o corpo, e 
que pintar é uma espécie de dança na frente da tela em branco.  
A partir da premissa de pintura, dança e corpo a artista desenvolveu 
o seu próprio estilo, e percorreu o mundo para apresentá-lo.

Hans Peter Kuhn trabalha essencialmente com som e luz, criando 
instalações e performances para os principais museus e instituições 
do mundo. Durante 20 anos foi colaborador do diretor de teatro 
Bob Wilson, criando trilhas e soluções criativas em som e luz. 
Juntos receberam o Leão de Ouro na Bienal de Veneza em 1993 
com a instalação “Memory Loss”.

Ainda no dia 07 de outubro inaugura a exposição The Dance 
Party na galeria da Fundação Ecarta, e fica em cartaz até o dia 
11 de novembro. A partir do campo da arte – e em relação direta 
com a música – a exposição pretende investigar alguns aspectos 
referentes à cultura das pistas de dança.  A curadoria é de Leo 
Felipe e Gabriel Cevallos.

Se apresenta ao vivo na Galeria a cantora, compositora e produtora 
musical do Rio de Janeiro radicada em São Paulo Érica Alves. Suas 
canções autorais, apresentadas ao vivo em formato eletrônico 
com sintetizadores e drum machines, exploram sonoridades 

que vão do experimental ao house/techno, do trip-hop ao 
Pós-punk.

No teatro do Sesc, dois espetáculos multimídia apresentam 
de formas distintas possibilidades do uso de tecnologias digitais, 
som e luz. Com o apoio da Aliança Francesa o francês Alex Augier 
apresenta pela primeira vez no país a performance oqpo_oooo. A 
matéria-prima de fluxos digitais serão projetadas em uma estrutura 
em forma de cubo medindo 3 metros.Manipulado em tempo real 



09
Outubro

Teatro
de Sesc

135

134

de forma generativa, a estética visual é uma explosão de fractais e
abstração matemático digital. O som eletrônico interage de forma 
simbiótica com a imagem e também é criado ao vivo. A posição 
do cubo no palco induz ilusões visuais que se ampliam a medida 
que Alex altera alguns parâmetros.

Na sequência o paulista Matheus Leston retorna ao Kino Beat 
com o seu novo trabalho, Menos. Um computador analisa os 
diversos canais de áudio e controla, em perfeita sincronia, um 
sistema de iluminação composto por uma série de 16 barras de 

led posicionadas ao redor do músico. Utilizando apenas uma 
bateria eletrônica para gerar todos os sons através de 

improvisações.

O festival encerra no Teatro do Sesc, com a performance de live 
cinema do francês Vincent Moon. Na performance, et/errances, 
Vincent se transforma em um tecnoxamã, induzindo o público através 
de suas máquinas a transes audiovisuais. Os guias espirituais que 
regem esses experimentos, são as imagens nômades e os sons 
extraterrestres que habitam os seus HDs enfeitiçados. Desta 

criação efêmera e sempre inédita, emerge um espaço 
mágico entre cinema, música e espiritualidade.
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A FESTA PROFUNDA
Marion Velasco
Liana Padilha
Bruno Mendonça
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THREE DREAMS
Junko Wada
e Hans Peter Kuhn
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THE
DANCE
PARTY

EXPOSIÇÃO
A partir do campo da arte – e em 

relação direta com a música – a mostra coletiva 
The Dance Party investigou alguns aspectos referentes 

à cultura das pistas de dança. Trata-se de um fenômeno 
que já data de pelo menos quatro décadas desde sua 

formatação em clubes noturnos de cidades como Londres e 
Nova York, exercendo influência nos costumes, na política, no 
consumo e na produção artística global. A exposição realizada 
na Galeria Ecarta integrou a programação do 3º Festival Kino 
Beat, com artistas brasileiros e estrangeiros que, de algum 
modo, investigam a cultura, seus fundamentos e implicações.

A 
cult

ura 
das pistas de dança como forma de arte

A mostra também 
incluiu a exibição 
de um registro 
da primeira rave 
brasileira, que 
empresta seu 
nome à exposi-
ção e ocorreu em 
São Paulo, Rio de 
Janeiro e Porto 
Alegre, em 1992.
O seminário A 

Teoria da Festa 
complementou 
a programação 
com o objetivo 
de discutir a festa 
como proposição 
política e episte-
mológica.
A curadoria do 
projeto é de Ga-
briel Cevallos e 
Leo Felipe.



LINK DO ÁLBUM

RELAÇÃO DE ARTISTAS E OBRAS:

Argumentocuratorial:

DÉH DULLIUS (CANOAS, 1988)

Disco fall (performance, 2016)

Sob o codinome Jesebel, 
Déh Dullius cria roupas-
personagens que desfilam 
por clubes noturnos e eventos 
sociais, fazendo de sua própria 
presença extravagante uma 
performance. Para o projeto, o 
artista usará como elemento 
para sua criação um dos 
ícones definidores da culura 
das pistas: a disco ball.

151150

a cultura parece representar de maneira bastante adequada a distopia de um mundo pós-industrial onde as danças deserotizadas duplicam os 
movimentos mecânicos de nossa vida nas cidades, gestos que de tão repetidos perdem o sentido (expressão de nossa alienação?). Música de 
máquinas, produto da tecnologia que aponta para um futuro que não existe mais. Há somente um eterno passado, em constante sucessão de 
revivais.

As danças e modas, a música eletrônica e os expedientes do DJ, o sentido de resistência e a certeza da cooptação, a embriaguez dos sentidos 
e a sordidez do vício. The Dance Party  lança um olhar sobre a cultura das pistas de dança e sua relação com a forma e o tempo, estes dois 
elementos que participam da memória, matéria que a música deflagra e o vídeo capta. 

LEO FELIPE

RELAÇÃO DE ARTISTAS E OBRAS:

As origens são ancestrais, remontando ao tribalismo das cavernas, quando mulheres e 
homens pré-históricos pulavam ao redor do fogo – primeva rave – buscando retornar ao 
caos primordial. A festa é o filtro do mundo. Além do místico (megaclubes não costumam 
ser chamados de templos?), há também o político presente em cada molécula dos corpos 
que desejam liberdade e se organizam em comunhão contra os sistemas. E há, evidente, 
o consumo, essa invenção capitalista que infecta as coisas como um vírus. Mas existe 
também algo que diz respeito à forma e ao tempo: a música em torno da qual se construiu 

LEYLAND KIRBY 
(STOCKPORT, 1974)

The Death of Rave (álbum, 
2006)

O álbum de Leyland é uma seleção 
das 19 horas de áudio do projeto 
The Death of Rave. Nele, os hinos 
da era das raves no Reino Unido 
são extirpados da estrutura que 
os sustenta: os beats, restando 
apenas sons etéreos que 
evocam fantasmas do passado. 
Será a nostalgia o preço pago 
por tantas noites de festa?

https://www.youtube.com/watch?v=DA_a7Y1yx6w


LINK DO VÍDEO

RELAÇÃO DE ARTISTAS E OBRAS:

MARK LECKEY 
(BIRKENHEAD, 1964)

Fiorucci made me 
hardcore (vídeo, 1999)

O curta de 14 minutos, 
montado a partir de registros 
que vão da cena northern 
soul de início dos anos 1970 
ao auge do acid house, é um 
tributo à cultura das pistas 
de dança no Reino Unido. 
ícones definidores da culura 
das pistas: a disco ball.

GIOVANNI MAD (PORTO 
ALEGRE, 1974)

After (fotografia, 2009) 

Giovanni Mad é um fotógrafo 
de festas cuja marca é a (in)
sensibilidade para a sordidez. 
Um cinzeiro do artista japonês 
Yoshitomo Nara, cheio de 
desagradáveis baganas de 
cigarro, é a peça central 
de sua “natureza morta”, 
comentário sobre os ritos 
e vícios que participam da 
cultura das pistas (e depois 
delas).
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RELAÇÃO DE ARTISTAS E OBRAS:

ALEXANDRE NAVARRO 
MOREIRA (PORTO 
ALEGRE, 1973)

Fliperama (instalação, 
2015)

A série Fliperama consiste 
na apresentação de um 
agrupamento de trabalhos 
do artista exibidos em 
contexto de festa. Tal qual um 
DJ, Moreira opera em uma 
situação de agrupamento 
humano efêmero, ruidoso 
e afetado por estímulos 
sensoriais.  

LEIGH ORPAZ (NOVA 
YORK, 1977)

 Breakfast (vídeo, 2014)

Capturadas com câmera 
infravermelha no clube de Tel 
Aviv que dá nome ao vídeo, 
as imagens de Orpaz não 
parecem combinar com uma 
festa. Mais sugerem mortos-
vivos confinados em algum 
tipo de bunker. Podem as 
subculturas ainda oferecer 
alguma forma de resistência 
em um mundo em que tudo 
se torna mercadoria?
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https://vimeo.com/5632791


RELAÇÃO DE ARTISTAS E OBRAS:
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LUIZ ROQUE 
(CACHOEIRA DO SUL, 
1979)

Cabeça com brinco 
(escultura, 2015)

Em sua pesquisa sobre a 
superficialidade, Luiz Roque 
aproxima as formas puras 
do modernismo ao corpo 
ambíguo da sexualidade não 
normativa, permitindo uma 
história da arte que incluiria 
o nightlife entre seus objetos.

KATJA RUGE 
(HAMBURGO)

Can Love be synth? 
(Fotografia, 2010)

A fotógrafa Katja Ruge se 
especializou em retratar o 
universo da música, tendo 
produzido imagens para 
revistas, livros, exposições e 
festivais. Sua série Can Love 
be synth? faz um registro de 
sintetizadores analógicos 
clássicos, referenciando um 
dos instrumentos que deram 
origem à música eletrônica 
das pistas. Katja, que também 
é DJ, criará um mix especial 
para a exposição.

JOHN CAGE 
(ESTADOS UNIDOS)

Goal: New Music, New 
Dance (texto, 1939)

John Cage foi um homem 
generoso. Depois de suas 
experiências artísticas, 
nossa percepção sobre o 
que é a música nunca mais 
foi a mesma. Foi ele quem 
definiu uma vez a arte como 
a “estação experimental da 
liberdade”. No artigo de 1939, 
extraído do livro Silence, 
Cage parece um profeta 
quando fala da relevância 
da música percussiva que no 
futuro (hoje?) será feita pelas 
máquinas. Texto grafitado 
na parede e impresso para 
distribuição pública. 



157156
156

JOHNJOHN Cage,  Cage, 
DÉH DÉH Dullius, Dullius, 

LEYLANDLEYLAND Kirby,  Kirby, 
MARKMARK Leckey,  Leckey, 

GIOVANNIGIOVANNI Mad,  Mad, 
ALEXANDREALEXANDRE  

Navarro Moreira, Navarro Moreira, 
LEIGHLEIGH Orpaz,  Orpaz, 
LUIZLUIZ Roque,  Roque, 

KATJA RUGEKATJA RUGEPartyParty

The DanceThe Dance

THE DANCE PARTY

Registro da LM Rave em Porto Alegre em 1992, 
considerada a primeira rave urbana do país.
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EXPOSIÇÃO THE DANCE PARTY
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Per
for

ma
nce

THE DISCO
FALL

Sob o codinome Jesebel, Déh Dullius 
cria roupas-personagens que desfilam 
por clubes noturnos e eventos sociais, 
fazendo de sua própria presença 
extravagante uma performance. Para o 
projeto, o artista usou como elemento 
criativo um dos ícones definidores 
da cultura das pistas: a disco ball.

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=vkS0O9Y4M_E&ab_channel=GZBL
https://www.youtube.com/watch?v=SqjoTiCNA0M
https://www.youtube.com/watch?v=zitzLg-z3OY&feature=youtu.be
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Na mesma noite e após a vernissage na Galeria Ecarta, 
o Coletivo Arruaça organizou como prolongamento da 

exposição no viaduto dos Açorianos uma das suas festas-
ocupações. O poster-zine  Arruaça - Atrapalhação inédita, foi 
outro desdobramento da parceria entre a exposição e o coletivo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=zitzLg-z3OY&feature=youtu.be
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AGOSTO 
2015

Teatro do Sesc
Centro 

16 a 19e de8

FESTIVAL
4˚ 

KINO
BEAT
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4̊ festival

BK
A pó s 

uma edição que 
se descentralizou 

por alguns espaços 
pela cidade, o festival 
retorna em sua 
4˚ edição ao seu 
formato inicial, com 
apresentações apenas 
no palco do Teatro do 
Sesc Centro. No dia 
08 de novembro e de 
16 a 19 de novembro 
acontece a 4˚ edição 
do Festival Kino Beat, 
que reúne diversas 
atrações nacionais 
e internacionais em 
apresentações com 
entrada franca. Serão 8 
espetáculos, 2 sessões 
de cinema, 1 workshop 
e 1 instalação, de 
artistas oriundos de 5 
países. Estruturada em 
eixos, a programação 
aproxima artistas e 
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KINO BEAT

TEXTO ORIGINAL
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linguagens por afinidades criativas. Os eixos 
são transversais e perpassam os limites da 
programação em cada um dos dias, o que 
resulta em uma polifonia estética. 

O eixo Brasil Atemporal, expõem sonoridades 
e imagens que resgatam artistas e tradições 
esquecidas, ou pouco conhecidas da música 
feita no Brasil, seja através de interpretações 
originais ou resignificadas. O eixo é composto 
por: Cadu Tenório e Juçara Marçal, Maria Rita 
Stumpf, DJs Selvagem e a Trilogia de curtas-
metragens Cantos de Trabalho, de Leon Hirzman. 

No sábado dia 18/11 a dupla Cadu Tenório e 
Juçara Marçal apresentam o show ruidoso e 
visceral baseado no disco Aganga, lançado 
em 2015. Parte do disco são reinterpretações 
contemporâneas de vissungos (cantos de 
trabalho) recolhidos por Aires da Mata Machado 

Filho em São João da Chapada, município de 
Diamantina (MG) na década de 1920 —, além 

de cantos do Congado Mineiro. Antes do 
show Aganga, será exibido a trilogia 

Cantos de
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Trabalho do cineasta carioca Leon Hirszman. 
Formada por Mutirão, Cacau e Cana-de-açúcar, 
três documentários de curta-metragem que 
registram as cantorias dos trabalhadores na 
zona rural do Nordeste brasileiro, registrado 
entre 1974 e 1976. 

No domingo 19/11 a cantora e compositora 
gaúcha Maria Rita Stumpf, que teve seu primeiro 
disco, “Brasileira”, lançado em 1988, retorna aos 
palcos depois da carreira pausada no início dos 
90. A artista e sua banda, apresentam repertório 
do disco “Brasileira”, que foi relançado esse 
ano, após ser redescoberta principalmente por 
jovens DJs e colecionadores de vinil mundo a 
fora. Hoje, o disco original é item de colecionador, 
sendo encontrado à venda por centenas de euros 
em sites especializados. Há desde cânticos 
brasileiros a percussões africanas, toques 
indígenas, passando por flautas, piano e 
sintetizadores. As fusões e temáticas que 
tornaram o disco incompreendido na 
época do seu lançamento é justamente 
o que o torna vivo e relevante 
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30 anos depois. A abertura 
do show da Maria Rita Stumpf será 

feita pelos DJs da Selvagem, na cafeteria 
do Sesc, com a discotecagem de músicas 

brasileiras que você nunca imaginou que 
existisse. A dupla, criadora do selo musical 

Selva, é responsável pelo relançamento do 
disco “Brasileira”. 

O eixo Instrumentos Oníricos, contempla artistas 
que criam músicas fantasiosas, de natureza 
sutil e introspectiva, repletas de paisagens 
silenciosas e sons, que acompanham longas 
viagens em estradas imaginárias. Na produção 
destas músicas: objetos sonoros, instrumentos 
acústicos, eletrônicos e digitais, se equivalem 
como protagonistas. O eixo é composto por: 
Pierre Bastien, Barulhista, Solaris e workshop 
de objetos sonoros de Paulo Santos (Uakti).

No dia 16/11, o cavalheiro francês nascido em 
1953,  Pierre Bastien apresenta o show Quiet 
Motors. No cruzamento entre música e arte 
visual, ele mistura os sons do seu trompete com 
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os barulhos das esculturas 
de som mecânicas que ele próprio 
constrói, também projetando em tempo 
real o interior dessas esculturas. Seu 
trabalho é descrito como “uma orquestra 
de som atemporal, tanto futurista quanto 
ligeiramente Dada, evocando antigas tradições 
em sua música surpreendentemente sensual 
e quente”.

 Na sexta dia 17/11 o artista mineiro Barulhista 
mostra o seu trabalho criado a partir da lógica 
do remix. Barulhista cria intrincadas camadas 
sonoras a partir dos cacos de sons e imagens 
que lhe servem de alicerce. Ruídos eletrônicos, 
captações urbanas e batidas tortas.
Ambientações oníricas e bases dançantes, 
que fazem valer a frase “música para dançar 
sentado” que o artista usa para apresentar sua 
própria obra. 

No sábado dia 18/11 o paulista Richard Ribeiro, 
um dos mais criativos bateristas da atualidade, 
apresenta peças instrumentais exploratórias 
inéditas. No palco, ele conta também com 
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vibrafone, arcos, sinos e sampler. O seu trabalho 
como Solaris é impulsionado, entre outras 
referências, por literatura de ficção científica e 
realismo fantástico. Ainda no sábado, o músico
multi instrumentista, Paulo Santos co-fundador 
do grupo mineiro Uakti, ministra um workshop 
sobre Objetos Sonoros. Ele aborda a linguagem 
musical e didática do Uakti, práticas rítmicas 
utilizando figuras geométricas, “tubos baquetas” 
e objetos do cotidiano doméstico. O workshop 
nasceu a partir de sua pesquisa com objetos 
sonoros e a possibilidade de compor para estes 
sons, focando nos processos de tirar som dos 
objetos, definir técnicas de performance e 
depois compor com estas sonoridades. 

O eixo Audiovisual Explodido, explode as 
barreiras entre música, cinema e performance, 
ampliando o olhar nos espaços fronteiriços 
onde se situam os artistas selecionados. 

A complexa tecnologia que transforma campos 
eletromagnéticos em som e luz, se choca 

com projetores analógicos e o fetiche 
da película, que abre espaço para 

interações reativas entre som 
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e imagens digitais. O eixo é composto por: Martin 
Messier, Hroski, Luis Macías e Adriana Vila 
Guevara (CRATER-LAB) e a mostra PHENOMIA, 
de curtas experimentais espanhóis.

O festival abre na quarta dia 08/11 com a 
performance de cinema ao vivo e expandido 

“Mesmo o Silêncio é Causa de Tempestade” dos 
espanhóis Luis Macías e Adriana Vila Guevara, 
atividade realizada em parceria com o Festival 
Cine Esquema Novo e apoio institucional da
Embaixada da Espanha. Criada a partir de 
dispositivos de projeção analógica, com slides 
de 35mm e película de 16mm (manipulada 
com processamento manual, experimentos 
fotoquímicos e impressão óptica quadro a 
quadro). Uma experiência perceptiva exorbitante
sobre a relação com a natureza: hipnótica, sutil 
e violenta. Depois da performance os dois 
artistas apresentam a mostra PHENOMIA, um 
programa de curtas-metragens experimentais 
realizados por autores espanhóis, que 
exploram o meio cinematográfico através 
de técnicas e procedimentos não 
convencionais, gerando 

187



relações entre formatos 
analógicos e digitais.

Na quinta dia 16/11 o canadense Martin 
Messier lança o seu mais novo projeto, FIELD, 

e assume que é possível criar sons usando 
campos eletromagnéticos do nosso meio 
ambiente. Esses sinais elétricos imperceptíveis 
são captados por microfones eletromagnéticos 
transdutores, e se tornam os geradores da 
performance. No palco, ele toca com duas 
placas de conexão, desenvolvidas por ele 
mesmo, que oferecem várias possibilidades 
de entrada e saída do som. Por um contínuo 
movimento de plugar e desplugar nas placas, 
emerge uma composição de som e luz. Com 
FIELD, Messier materializa esse fluxo de energia 
antes inaudível e invisível. 

Na quarta dia 17/11 a belga radicada na Suíça, 
Hroski, mostra pela primeira vez fora da 

Europa o seu projeto audiovisual recém 
criado. Sua apresentação essencialmente 

eletrônica, combina imagens reativas 
ao som, controladas por 
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um dispositivo de luz esférica, que dispara 
representações visuais da personalidade 
musical e pessoal do artista. Suas composições
transitam entre o hip hop instrumental e o 
pop eletrônico, no meio do caminho entre a 
introspecção da mente e a vibração do corpo.

Durante os dias do Festival, foi instalada no 
saguão do Sesc a instalação sonora silenciosa: 

“Da Escuta da Matéria aos Escombros do Ser” 
de Marcelo Armani.
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Atrações 
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https://youtu.be/uOC74UVLS3M
https://youtu.be/uOC74UVLS3M
https://youtu.be/uOC74UVLS3M
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KB
De 13 de novembro a 13 de 

janeiro, Porto Alegre recebe a quinta 
edição do Festival Kino Beat. Em um cenário 

de crise política, econômica e ideológica, 
o Festival resiste, celebra e apresenta uma 
programação que reúne formatos de atividades 
já consagradas nas edições anteriores e ainda 
lança propostas inéditas. Pela primeira vez a 
programação do Festival será orientada por 
um tema principal, a “abundância”. Interessa 
investigar, por meios das atrações artísticas, 
os desdobramentos desse tema por analogías, 
metáforas e poéticas. Vivemos o paradoxo da 
abundância, temos tanto e ao mesmo tempo 
tão pouco, seja em ideias, recursos naturais, 
recursos tecnológicos ou sob a perspectiva do 
conhecimento humano. A abundância se cristaliza 
de várias formas no festival, seja na variedade 
de linguagens artísticas contempladas: música, 
cinema, teatro, artes visuais, e pelas tantas 
disciplinas e gêneros que derivam desses pilares. 
No olhar e escuta atenta para a multiplicidade de 
vozes que gritam por visibilidade. Ao enxergar 
a grandeza do mundo e tentar estabelecer 
parcerias e conexões com outros países. 
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A abundância também como autocelebração, 
de um festival que reflete e comemora a sua 
própria trajetória. Compreende-se abundância 
não como ostentação frívola, mas como antídoto 
para uma escassez de conhecimento, atitudes 
e possibilidades, uma programação que busca 
na abundância o diálogo individual e coletivo 
por meio da arte.

O próprio formato do festival é um exemplo 
de abundância, serão dois meses de duração 
e um número expressivo de atividades. No 
primeiro mês a partir do dia 13 de novembro, 
se concentra as atividades ao vivo, com 11 dias 
de programações que ocupam uma diversidade 
de espaços Culturais da cidade. Vila Flores, 
Instituto Goethe, Theatro São Pedro, Multipalco, 
Espaço Lugar, Teatro da Unisinos, Teatro do 
Sesc Centro e Centro Cultural Multimeios 
Restinga. Esses espaços recebem shows 
musicais, performances audiovisuais, mostra 
de vídeo, seminário e oficinas. A partir do dia 

04 de dezembro até o dia 13 de janeiro fica 
em cartaz uma exposição coletiva nas 
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Pinacotecas Ruben Berta e Aldo Locatelli. Ao 
todo o festival recebe mais de 40 artistas de 
diversos países e partes do Brasil, privilegiando 
artistas locais. Ao propor a abundância como 
tema, o festival também se arrisca em investigar 
de forma crítica os seus efeitos sociais, culturais, 
políticos e econômicos. Questionar como os 
excessos e transbordamentos afetam a nossa 
vida em sociedade, são provocações que o Kino 
Beat faz a todos os participantes, de forma 
mais objetiva, através do seu seminário e 
exposição coletiva.

TEXTO ORIGINAL
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https://fb.watch/2rc8RkPG5B/
https://fb.watch/2rc8RkPG5B/
https://fb.watch/2rc8RkPG5B/
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Atrações 
Tempest
com Antoine Schmitt 
e Franck Vigroux

(França)

13 de 
novembro

Teatro
do Sesc

O universo logo após a grande explosão (Big Bang), era completamente 
disforme, cheio de matéria e energia. Dali brotaram irregularidades, 
que se tornaram átomos, sóis e planetas. Dentro da sopa primitiva 
da Terra, moléculas indistintas começaram a agrupar bactérias, e 
se tornarem vida, animais, seres humanos. Tempest recria o som 
e fúria desse turbilhão original.
A performance audiovisual Tempest associa os instrumentos 
analógicos de Franck Vigroux com os algoritmos visuais de Antoine 
Schmitt, para criar um verdadeiro sistema-universo de puro caos, 
que pode ser visto nos movimentos de milhões de partículas e 
pode ser ouvido através do rugido de ar. 
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Oficina 
Ambiente
Aberto
Práticas Estendidas
a Sons e Ruídos
com Marcelo Armani

17 e 24
novembro

Centro 
Cultural 
Multimeios 
Restinga

01
dezembro

Uma oficina prático-teórica ministrada pelo artista sonoro e 
produtor eletroacústico Marcelo Armani em que serão abordados 
conceitos e conhecimentos empregados na Arte Sonora mediante 
atividades concentradas em técnicas de gravação, edição e 
composição de peças sonoras digitais. As atividades desenvolvidas 
se concentram no conhecimento da teoria e prática de técnicas 
de gravação, edição e composição de peças sonoras a partir de 
material coletado pelos próprios alunos durante o decorrer dos 
encontros. 
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TURMALINA

Turmalina 
apresenta:
Música Preta

(POA)

Coletivo Turmalina

17
novembro

Vila 
Flores

O coletivo Turmalina trabalha com expressões artísticas no campo 
visual e sonoro, propostos pela ótica das populações negras. 
Nesta atividade que se insere dentro da semana da
consciência negra, reforça a potência e criatividade da música 
feita por artistas negros.
Os artistas selecionados traçaram uma linha do tempo da música 
negra dançante, partindo dos pilares, funk, disco e soul, até chegar 
nos gêneros modernos, como house e techno, criados a partir e 
influenciados pelos cânones. Além dos gêneros mais conhecidos, 
fusões inusitadas de música eletrônica global, samba-reggae, 
afrobeat, pagode baiano, kuduro, entre outros ritmos serão 
aglomerados e processados via “Bahia Bass”.

Som: Chico, Léo Pianki, Marcus Felix, Mariana Gonçalves, Mateus 
Miranda Ribeiro, Sal Sa e Suelen Melo. Visuais: Tiago Rocha, Lucas 
Carvalho, Erick Flores e Iago Gutierre.

A programação do dia também contou com a palestra Narrativas 
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MIUCCIA

MAURO
 Telefunksoul

da Música Negra Através dos Tempos, com Nina Fola (socióloga e 
musicista) e Bernardo Oliveira (crítico musical, professor pela UFRJ). 
O diálogo busca traçar percursos da musicalidade afro diaspórica 
e suas formas de interpretação e apropriação, sugerindo uma 
reflexão das origens e ancestralidade até a contemporaneidade, 
passando por fatores históricos fundamentais.O DJ Baiano Mauro 
Telefunksoul vai ministrar uma oficina de discotecagem.

Grupo ativo desde os anos 80, produzindo bailes que focam no 
soul, charme, melody funk, entre outras vertentes da música black. 
O DJ Caramão traz a atmosfera desses eventos para o Festival.

Um dos precursores do movimento “Bahia Bass” que tem como 
principal característica a mistura da bass music mundial com o 
repertório musical e cultural da Bahia. Seus
BPMs podem ser arrastados como o pagodão, capoeira e samba 
de roda ou frenéticos como um batifun carnavalesco.

Paralelo aos seus estudos de psicologia, Ana Carolina, de Bauru, 
pensa nos gêneros da eletrônica e nas fronteiras estabelecidas 
com outros gêneros, ideias e discursos, imagens e sentimentos. 
Afrotech, house, disco e sonoridades africanas compõem o projeto 
musical da DJ e produtora. Integrante da Coletividade Namíbia. 

SackSom Soundsystem (POA)

Mauro Telefunksoul (BA)

Miuccia (SP) 

255254



Seminário: 
Caleidoscópio 
Metamorfogênico
Excessos Urbanos

20
novembro

Instituto 
Goethe 

O Seeding Lab - Laboratório do Grupo de Pesquisa de Design 
Estratégico para a Inovação Cultural e Social, da Unisinos, promove 
uma noite de diálogo sobre o tema Excessos Urbanos. O tema 
será debatido pelos convidados: profa. dra. Ione Bentz (Unisinos), 
pelo prof. Dr. Maximo Canevacci (USP) e pelo doutorando Rodrigo 
Najjar (Unisinos). A discussão será pautada pelo cruzamento entre 
arte, tecnologia, design e comunicação.
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SEMINÁRIO:   
Caleidoscópio
Metamorfogênico
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Excessos
Urbanos
Experiência
de Design Estratégico

26
novembro

Campus 
Porto 
Alegre 

 Unisinos

A doutoranda em design Claudia Palma da Unisinos realizará uma 
experiência de design para construção de cenários panoramáticos 
a partir do design estratégico, a experiência dá continuidade ao 
debate iniciado no seminário Caleidoscópio Metamorfogênico - 
Excessos Urbanos. Os participantes serão convidados a construir 
visões utópicas para a sociedade por meio de uma metodologia 
de design e orientados pela temática “excessos urbanos”. 
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Luagáricos
no LUGAR:
Performances de Luciano 
Zanatta, Isabel Nogueira, 
Chico Machado, Felipe Merker 
Castellani e Alessandra Bochio

28
novembro LUGAR

O LUGAR foi um espaço de investigação artística compartilhado. 
Nesta noite de performances, os residentes do Lugar apresentaram 
parte de sua produção, trazendo o entrelaçamento de sonoridades, 
vídeos e objetos sonoros inusitados. Estes artistas, que trabalham 
tanto individualmente como em parceria, comungam da busca 
por experimentações que chegam a transgredir os limites ou 
bordas tradicionais destas diversas linguagens artísticas, gerando 
também a necessidade da criação de conceitos e nomenclaturas 
que acompanhem esta investigação. 
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Hurtmold
20 ANOS

(SP)

30
novembro

Theatro
São Pedro

Pela Primeira vez em Porto Alegre, o sexteto paulistano Hurtmold 
chegou para o Festival Kino Beat com seu show comemorativo de 
20 anos de carreira. O Hurtmold foi formado em 1998 na cidade 
de São Paulo São Paulo pelos amigos Maurício Takara, Guilherme 
Granado, Marcos Gerez, Mário Cappi e Fernando Cappi. A banda 
vem se apresentando pelo Brasil e exterior e lançando discos 
desde então. Em 2003, Rogério Martins se integra ao Hurtmold. 
Uma banda de rock mas com diversas outras referências (musicais 
ou não), e que ao longo do tempo foi se firmando como um dos 
principais nomes do cenário da música alternativa e instrumental 
no Brasil. 
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SHOW COMPLETO

https://youtu.be/mrojHL-0MbA
https://youtu.be/mrojHL-0MbA


Cornucópia 
Sunset 

01
dezembro

Vila
Flores

No meio do caminho entre um concerto e uma festa, a Cornucópia 
Sunset propôs uma tarde/noite abundante de ritmos, tempos e 
sonoridades. O percurso musical foi da introspecção instrumental, 
se desenrolou em poesia com beats lo-fi, foi para a pista com 
disco music brasileira robotizada, e acabou numa miscelânea de 
sons globais feitos para dançar.

Cornucópia é um símbolo representativo da abundância.
Na mitologia greco-romana era representada por um vaso em 
forma de chifre, repleto de frutas, flores e ofertas.
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Saskia apresenta o melhor de sua produção musical, em uma 
performance potente que não se permite encaixar em um único 
estilo musical. A compositora transborda irreverência utilizando 
a música não apenas como uma válvula de escape, mas também 
para abordar questões particulares da vida na metrópole.

Saskia (POA)SASKIA
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A DJ tem sido elogiada pelo ecletismo e 
pela qualidade de suas seleções, quebrando 
barreiras entre gêneros e ritmos. De sons 
contemporâneos e futuristas a música dos 
anos 80, da música corporal fría a atmósferas 
exóticas, os sets do OKO DJ são marcados 
por um sabor e liberdade únicos.

“Música Resiliente Para Pessoas e Lugares” é um 
registro que retrata as amizades e colaborações 
do paulistano Maurício Takara com nomes 
como Joe Lally, Nathan Bell, Tim Kerr e Hanna 
Olivegren.
O projeto tenta, em um momento de confusões 
geopolíticas e ondas de separatismo, celebrar
o lado humano e congregante da criação 
musical, por meio de uma viagem do brasileiro 
por algumas cidades americanas.
O resultado é uma música viva e espontânea, 
na qual prevalece o uso de improvisos e 
conversas sonoras entre instrumentos de 
corda, percussão e vozes, com atmosferas e 
espaço para cores diversas.

Oko DJ (França)

M. Takara (SP)

O fascínio pela década de 1980/90 e a maneira única como Gabriel 
Guerra consegue retratar a cultura digital dessa época são algumas 
das principais razões pelas quais Repetentes 2008 é um dos mais 
ambiciosos projetos da música eletrônica brasileira. 

Repetentes 2008 (RJ)

REPETENTES

2008
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Mostra 
Audiovisual 
Sem Destino

01
dezembro

09
dezembro

Vila
Flores
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A mostra de videoarte Audiovisual Sem Destino iniciou em 2014, 
sendo um dos tripés da pesquisa de mesmo nome, coordenada 
por Elaine Tedesco na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
O objetivo é ter e dar acesso a processos de criação e reflexão 
em videoarte. A pesquisa aborda as múltiplas possibilidades de 
apresentação da imagem-vídeo, bem como as porosidades entre 
fotografia, vídeo, instalação e performance, perpassadas pela 
tecnologia e por técnicas rudimentares de produção de imagem.

Joana Burd apresentou a vídeo projeção mapeada Corpo Vibratório, 
o trabalho consiste em uma projeção mapeada em três círculos de 
madeira. As gravações foram feitas num ensaio com a bailarina e 
performer Paula Finn, e propõe ao visitante experienciar o registro 
de gestos repetitivos em seus paralelos vibratórios. Leo Caobeli 
fez a pré-estreia do curta metragem  “Acesso Permitido”, realizado 
a partir de arquivos (imagens e sons) de Hds descartados pelos 
proprietários e por ele encontrado em galpões de reciclagem de 
lixo. A mostra tem curadoria de Elaine Tedesco e acontecerá no 
Galpão do Vila Flores.

convida Joana Burd e Leo Caobelli
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Zeitgeist Sunset 

09
dezembro

Vila
Flores
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Aliando mensagens sociais, tecnologia, música e diversão, o 
5˚ festival Kino Beat criou um Sunset para dançar e pensar no 
mundo. Um espectro ronda a pista de dança. Crise de refugiados, 
memória e preservação cultural, reciclagem, racismo, amor, 
opressão, esperança, distopias, utopias, natureza, excessos 
digitais. É possível dançar ao som dos sentimentos, condições e 
estruturas que regem e afetam a nossa vida? A programação do 
Sunset Zeitgeist apresenta artistas que abordam nas suas obras 
e performances parte do espírito do nosso tempo.

Suas rimas misturam ficção científica com jornalismo e poesia, 
em uma colcha de retalhos verbal que pinta distopias, jogando a 
realidade na cara do ouvinte com todo seu surrealismo fantástico. 
Edgar discursa contra a poluição do meio ambiente, projetando 
um futuro sombrio para as crianças que crescerão em um mundo 
cada vez mais contaminado por resíduos industriais. O futuro é 
uma criança com medo de nós, sentencia Edgar.

Edgar (SP)

EDGAR
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Trio de música eletrônica formado por Abel Duarte (eletrônicos), 
Cainã Bomilcar (eletrônicos) e Carlos Antônio Mattos a.k.a Tantão 
(letras e vocais). Recortam e colam informações oriundas de 
diversos registros criativos para desenvolver seu trabalho autoral, 
carregado de referências estéticas, artísticas e históricas diversas 
como o rock alemão, surrealismo, cinema distópico, baile funk e 
literatura de rua.

Explora a música lo-fi, underground e obscura, resgatando músicas 
brasileiras perdidas e produzindo beats. O projeto foi criado pelo 
DJ, beatmaker e produtor de filmes Pedro Rämos.

Projeto de som e imagem que mistura coisas que não existem com 
coisas que já existem. Na maioria das vezes o som parte de alguma 
fonte pré-existente - um brinquedo antigo, uma fita encontrada, 
um vídeo aleatório - e então é alterado e recontextualizado em 
camadas com outros sons.

Soraya Lutangu começou a fazer música no final de 2015 após 
a morte de seu sobrinho Bonaventure, morto por ser negro. 
Soraya usou essa devastação como temática para suas músicas, 
incluindo causas de imigrantes, visibilidade de gênero e raça, em 
um contexto caótico de ritmos para pista de dança. Bonaventure 
busca em sua música combinar também suas raízes africanas e 
européias em sonoridades que exploram os limites humanos.

Tantão & Os Fita (RJ)

Brasila Strut (POA)

VERDE - Ricardo de Carli (POA)

Bonaventure (Suíça)
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Fernando 
Velázquez

13
janeiro

Teatro
da Unisinos

293

Era uma vez o nada. Uma grande explosão. Era a matéria em trânsito. 
Matéria escura, nebulosas, galáxias, ondas gravitacionais, estrelas, 
planetas, pulsares, quasares, órbitas, células, satélites. Asteróide 
é uma performance audiovisual que explora a gravidade como 
catalisador da potência do mundo, desenvolvida especialmente 
para o 5˚ festival Kino Beat.

apresenta Asteróide
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5˚ FESTIVAL

ARTE

297

EM MOVIMENTO

KINO BEAT



23
Novembro

Teatro
do Sesc

O Espetáculo Tudo nasce de uma ferida íntima, criado 
especialmente para o Kino Beat, foi concebido a partir da 
“escuta”, condição que vai além do fenômeno fisiológico, e atua 
como instrumento para compreender e se relacionar com o 
mundo. A escuta no espetáculo foi direcionada para questões 
sobre a mulher e o feminismo, seus atravessamentos políticos, 
sociais e emocionais. A fusão de teatro, música experimental, 
iluminação imersiva, performance, poesia e cinema, foi o 
caminho estético encontrado para a criação de uma narrativa 
dinâmica e variada. Ao criar uma experiência multidisciplinar e 
sensorial o espetáculo proporciona a reflexão em níveis além 
do consciente, abrindo espaços para uma percepção expandida

Sinopse

TUDO NASCE 
DE UMA 
FERIDA ÍNTIMA 

Música de palavras e gestos. Remix de ser muitas mulheres. 
Universo de sensações. Dor e prazer. Som e fúria. Fragmentos 
de entrevistas, depoimentos, poesia e escritas
pessoais. Tudo nasce de uma ferida íntima. Cinema e luz 
projetando corpos femininos. Duas mulheres em cena. Outras 
tantas nas vozes e imagens. Um quebra-cabeças em
loop. Em cena, o sentimento, o ruído, a celebração de ser agora.

 FICHA TÉCNICA

 TEXTOS: Angélica Freitas, Cássia Pinto, Daniela Delias, Eliane Brum, Isabel Nogueira, Mirna 
Spritzer, Dea Trancoso, Sophia de Mello Breyner Andresen, Wislawa Symborska
e Xoxotas de Pelotas. Entrevistas de Angélica Lidell e Debora Noal.
 CRIAÇÃO E DRAMATURGIA: Gabriel Cevallos, Isabel Nogueira e Mirna Spritzer.

 ATUAÇÃO: Isabel Nogueira e Mirna Spritzer.
 DESENHO DE SOM E COMPOSIÇÕES: Isabel Nogueira.

 DESENHO DE LUZ: Mirella Brandi.
 Fragmentos do curta-metragem “Um corpo feminino” de Thais Fernandes.

ASSISTA O REGISTRO 
DO ESPETÁCULO 
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https://youtu.be/zLBUiaLjV3M
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DE UMA 
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05
Outubro

“LENTO 
CREPÚSCULO”

Curadoria 
de Chico Soll,
Fernanda Medeiros 
e Gabriel Cevallos

Pinacoteca Ruben 
Berta, Pinacoteca 

Aldo Locatelli 
(Paço municipal)

EXPOSIÇÃO COLETIVA
Aleta Valente/ André Severo/ Andressa 
Cantergiani/ Berna Reale/ Bill 
Maynard/ Carlos Krauz/ Carmela 
Gross/ Coletivo Habitantes/ Giselle 
Beiguelman/ Guilherme Dable/ 
Intransferível/ Ivan Grilo/ Leopoldo 
Plentz/ Letícia Lopes/ Marion Velasco 
e Adauany Zimovski/ Martin Heuser/ 
Nicolas Maigret/ Regina Silveira/ 
Romy Pocztaruk/ Talita Menezes/ 

Tyrell Spencer
Performance Neblina de Marion 
Velasco e Adauany Zimovski na 

abertura da exposição.
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“É dramático o caso daqueles 
que perdem bruscamente a visão: 
se trata de uma interrupção,
de um eclipse; entretanto, no 
meu caso, esse lento crepúsculo 
começou quando comecei a ver.” 
JORGE LUÍS BORGES

CHICO SOLL, FERNANDA 
MEDEIROS E GABRIEL 
CEVALLOS
PORTO ALEGRE, 04 DE 
DEZEMBRO DE 2018

04 Dezembro
a 13 de Janeiro

Texto 
Curatorial

A metáfora que o escritor argentino Jorge Luís Borges utilizou 
para descrever o processo de sua cegueira tem um significado 
semelhante para esta exposição. Entretanto, ao contrário do 
escritor, nossa cegueira é catalisada por um mundo caótico e 
ubíquo; abundante de imagens, de estímulos, de informações, 
de discursos, de crises e de sentimentos.

O Lento Crepúsculo é sobre a capacidade de enxergar e sentir 
o mundo, de como lidamos com as pressões e excessos que 
transbordam em nossa vida e se tornam invisíveis, normalizados 
e negligenciados. Para nós, cabe investigar a metáfora por 
trás dessa cegueira lenta e gradual, e dos riscos de ignorar as 
pressões e os excessos do mundo.

Nos deparamos diariamente com uma espécie de saturação 
generalizada: a informação é tão excessiva que já não conseguimos 
mais diferenciá-la; produzimos muito mais do que consumimos e 
a marca humana no planeta já é irreversível; utilizamos a liberdade 
da expressão sem fronteiras para propagarmos também o ódio 
sem limites; abrimos a torneira e deixamos a fonte esgotar.

São tantos recursos para estar perto do que se está longe e 
tantos outros para nos afastar do que está diante de nós. Nunca 
tanta gente falou tanto, mas será que tem alguém enxergando? 
E, se está vendo, alguém realmente está compreendendo o que 
os outros têm a dizer?

É preciso descobrir se as imagens ainda servem para nos confrontar 
com os fatos e produzir empatia ou se elas nos entregam as 
maravilhas e os horrores do mundo sem que seja preciso vivê-
los. E assim, chegamos em um estado onde enxergamos mas 
não vemos, sentimos os vultos mas não reagimos. Há quem diga 
que a hora já passou, mas passou mesmo?
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PERFORMANCE 
Neblina

309

308

de Marion Velasco
e Adauany Zimovski

ABERTURA
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“LENTO 
CREPÚSCULO”

EXPOSIÇÃO COLETIVA



da imagem
do cartaz

PROCESSO

THALITA
MENEZES

KINO BEAT5˚ FESTIVAL
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5 331330

ASSISTA O VÍDEO
DO 5˚ FESTIVAL 
KINO BEAT

https://www.youtube.com/watch?v=UVAhEGKaXzE
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333 5˚ FESTIVAL

IMPRENSA



MARÇO 
2020

08a

NOVEMBRO 
2019

26

FESTIVAL
6˚ 

KINO
BEAT

Linha

 Teatro da Unisinos

MACRS

Agulha

Ruas de Porto 
Alegre

MARGS

Vila Flores
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O 6˚ Festival Kino Beat – Arte 
em Movimento, se desenvolve a partir 

de premissas que convidam à reflexão sobre 
algumas urgências do presente. Estas ideias 
iniciais, substituem uma palavra central ou um 
tema fixo para esta edição, e lançam de forma 
aberta possibilidades para se sentir o mundo 
em conjunto – ficção, natureza, percepção, 
conciliação, território, mutação, esperança, 
mundos possíveis: estes são alguns dos pontos 
de partida para se imaginar o festival deste ano.

A criação da programação passa por diferentes 
linguagens e suportes, para estabelecer um
discurso particular, onde conceitos e intuição, 
personalizam uma identidade múltipla para o

BKF6̊
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festival. A mudança do subtítulo, de 
Imagem e Som em Movimento para Arte 

em Movimento, reforça a natureza incerta do 
Kino Beat, que abole os termos para expandir 
ainda mais a suas possibilidades de atuação. 
É neste espaço permeável, em que se sonha e 
propõe arte como um exercício experimental 
da liberdade, que brotam atividades que não 
trilham caminhos usuais, e que assumem riscos 
ao propor aproximações inusitadas.

Ao estabelecer relações entre um show de funk 
e uma exposição de artes visuais, o festival 
sugere que a produção de sentido e conhecimento 
pode florescer de qualquer gesto ou objeto, 
da lacração de uma rima ou de uma obra em uma 
galeria. O percurso da programação também
passa pela subversão e ressignificação de 
espaços. Ao substituir ofertas publicitárias 
de grandes outdoors urbanos por imagens 
oníricas de pequenos cogumelos, a fotógrafa 
Tuane Eggers revigora a paisagem e desperta 
a imaginação para outras formas de se reger 
o mundo. Que não passam apenas pela lógica 
comercial. Os cogumelos/fungos surgem como 

uma metáfora para a transformação, 
ao possibilitarem com sua existência e 
decomposição, o fluxo da vida. Sob o ponto 
de vista dos ciclos naturais de nascimento e 
morte, algumas tecnologias digitais emergentes 
se desenvolvem como fungos mutantes, e 
invertem o fluxo natural das coisas para criar 
vida artificial e eterna. A avatar digital Yona 
é um destes exemplos. Criação do iraniano 
Ash Koosha, ela é uma Auxaman (humano 
auxiliar), a primeira de uma raça de seres 
virtuais, desenvolvidos para auxiliar humanos 
em tarefas criativas. Yona é uma artista virtual 
que cria suas músicas usando dados da internet, 
inteligência artificial e ferramentas generativas. 
Sua apresentação lúdica e fantasiosa levanta 
questões para além da tecnofilia e o futuro do 
entretenimento, e nos coloca em alerta para 
pensarmos esta inteligência outra que emerge 
junto com as máquinas, sem os nossos erros 
do passado.

Através do som e de narrativas orais, o Projeto 
Sonora convida o público a imergir em um 
museu imaginário de história natural da Amazônia, 
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dentro de um museu real em Porto Alegre! 
Algumas camadas de sentido empilhadas 
a favor da divulgação da biologia, ecologia, 
zoologia e botânica. E para repensarmos as 
nossas relações com os espaços, sejam eles 
institucionais
como um museu ou selvagens como uma floresta 
tropical. Dentro de uma mesma perspectiva 
amazônica, Tomaz Klotzel apresenta uma 
investigação sobre a memória reminiscente 
em locais de assassinatos por disputa de 
terra na região Sul e Sudeste do Pará. Duas 
programações que bifurcam a percepção 
sobre o mesmo território, em comum, a prática 
documental para o registro das atividades do 
ser humanonatureza (assim tudo junto).

Para despertar outras percepções da realidade, 
estimular novos esquemas mentais e jogar 
com a nossa memória, recorremos outra vez ao 
som, mas desta vez em diálogo profundo com 
a luz. No concerto para som e luz, Axioma.8 de 
Mirella Brandi e Muepetmo. Uma experiência

sensorial densa, disparada através do campo da 
arte pode ser capaz de estimular processos 

mentais a ponto de transformá-los? Apesar 
da experiência ser coletiva em um teatro, os 
efeitos são de ordem subjetiva, e precisam ser 
experimentados pelo corpo para se aproximar 
de uma resposta.

O transe expansivo da banda Rakta e a psicodelia 
espacial do misterioso Naves Cilíndricas, 
compartilham entre si o universo simbólico 
dos rituais na música. Porém, suas liturgias se
desenvolvem em sentidos opostos, o primeiro 
entre a violência sonora no limite do caos, e o
outro no equilíbrio atmosférico de texturas 
sobrenaturais. As finalidades são similares, 
criar experiências arrebatadoras e imersivas 
com o som, para vibrar o corpo e conduzir a 
mente em viagens desconhecidas.

As realidades alternativas que atravessam 
parte da programação, encontram na série de
podcasts ficcionais Tantos Brasis de Camila 
Proto, o seu momento mais surreal, e ao mesmo
tempo extremamente necessário. Para se pensar 
soluções contra a barbárie do nosso presente, 
é preciso acelerar as conciliações com 
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os traumas de um passado colonial. 
Para se imaginar alguns futuros possíveis, 

é preciso acreditar que a terra é redonda, e 
que as mudanças climáticas, assim como a 
intolerância cultural, existem.

O legado do tambor africano na música latino-
americana contemporânea, pode ser uma das
tantas formas de se repensar o nosso passado 
colonial, para além do escravismo. Do tambor
negro Sul Rio-Grandense Sopapo, com Serraria 
e Tutti Rodrigues, ao Candombe uruguaio 
com o grupo F5, passando por dezenas de 
influências percussivas com a DJ TataOgan, 
até chegar no tamborzão empoderado do funk 
e dos beats das periferias do Sul global com 
Linn da Quebrada. O tambor como instrumento 
pedagógico.

A 6˚ edição do Festival Kino Beat – Arte em 
Movimento, portanto, extrai deste emaranhado 
de premissas: shows musicais, exposição de 
artes visuais, intervenção urbana, performances
audiovisuais e sonoras, podcasts e palestras. 

Que convidam o público a pensar através 
da arte a complexidade do mundo.

343342

TEASER DE LANÇAMENTO 
DO FESTIVAL

https://youtu.be/UHJcxfxZ6hY
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23 Novembro
a 23 Dezembro

3 ruas
de Porto Alegre 

Nesta ação de intervenção urbana, foram escolhidos locais não 
usuais para trabalhos artísticos. Ao utilizar um espaço comumente 
publicitário, escolhemos subverter a lógica comercial que rege 
o mundo. É preciso transformar a matéria: a matéria física, a 
matéria do pensamento, a matéria do olhar. Como ressalta a 
antropóloga Anna Tsing, os fluxos mobilizados pela digestão 
micelial são, ao mesmo tempo, narrativas de degradação e 
criação. A decomposição que configura ou torna possível novos 
mundos para outros organismos.

 Tuane
  Eggers

A POÉTICA 
DOS FUNGOS

Intervenção Urbana

de Tuane Eggers (RS)

A POÉTICA DOS FUNGOS
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http://apoeticadosfungos.tumblr.com/
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Eggers
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26
novembro

Teatro
da Unisinos

353352

Yona é a primeira geração de “Auxiliar Humano” Auxuman para 
abreviar - um avatar virtual que funciona como companheiro digital 
e performático do processo criativo humano.
Obra do tecnólogo e produtor iraniano radicado em Londres Ash 
Koosha, Yona usa inteligência artificial e CGI para escrever, cantar 
e tocar sua própria música, sintetizando as ideias de produtores e
compositores humanos e conectando-as ao seu público humano. 
Juntando-se a seu criador, Ash Koosha, Yona sobe ao palco para 
sua estreia na América do Sul. Ao término da apresentação, uma 
conversa com o artista mediada pela Dra. Adriana Amaral.

Yona ft. Ash 
Koosha (UK)

Humano Auxiliar:
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Humano
Auxiliar

YONA
357356

ft. Ash Koosha
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novembro

Teatro
da Unisinos

359358

A apresentação é disparada pelo som de gravações de um piano, 
que se somam a sons de outros instrumentos e vozes, manipuladas 
em tempo real por Muepetmo. A luz criada por Mirella Brandi, 
intensifica o percurso sensorial, em um diálogo direto com a 
música, que se transforma em formas e volumes de luz, envolvendo 
platéia e palco em um ambiente imersivo onde apenas a luz e o 
som parecem estar presentes.

Axioma.8
Concerto para piano e luz (SP)
com MxM Mirella Brandi
e Muepetmo



AXIOMA.8
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NAVES

CILÍNDRICAS

29
novembro Agulha

365364

A apresentação é disparada pelo som de gravações de um piano, 
que se somam a sons de outros instrumentos e vozes, manipuladas 
em tempo real por Muepetmo. A luz criada por Mirella Brandi, 
intensifica o percurso sensorial, em um diálogo direto com a 
música, que se transforma em formas e volumes de luz, envolvendo 
platéia e palco em um ambiente imersivo onde apenas a luz e o 
som parecem estar presentes.

Projeto musical de Gabriel Junqueira, artista nascido em Fortaleza 
(CE) e residente no Rio de Janeiro. Sendo uma ramificação de 
suas pesquisas anteriores em artes visuais, o projeto investiga 
abordagens relacionadas ao som, a imagem e a imaterialidade 
contemporânea, explorando o modo pelo qual as novas tecnologias 
moldam identidades e subjetividades através do registro de 
imagens e da hiperconectividade atual. Através de interferências 
espaciais e atmosféricas, suas apresentações ao vivo apontam 
para experiências imersivas que criam transposições de ambiente 
e presença.

Naves Cilíndricas(RJ) 
e Rakta (SP)

Shows

Naves Cilíndricas
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RAKTA
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A partir do lançamento do primeiro álbum autointitulado em 2013, 
o Rakta viveu uma vertiginosa ascensão. De maneira raríssima 
para uma banda vinda do cenário punk faça-você-mesmo de 
São Paulo, onde as opções são poucas e tudo é feito na raça, a 
banda despertou atenção internacional imediata e partiu para a 
conquista do mundo. Com isso, não é arriscado dizer que a banda 
é a filha mais bem-sucedida do underground paulistano em anos 
recentes. O som único de Carla Boregas (baixo e eletrônicos), 
Paula Rebellato (sintetizador e voz) e mais recentemente Maurício 
Takara (bateria e percussão), é acompanhado de performances 
instintivas e libertas que fez com que a mensagem do Rakta se 
espalhasse pelos quatro cantos.

Rakta



370 RAKTA

371



372 373



LINN
DA
QUEBRADA

30
novembro

Vila 
Flores

375374

Um percurso que investiga através da história e prática musical, 
parte do legado do tambor africano na música latino-americana.

O desafio crescente de se (re)pensar a educação oportuniza o 
ingresso de novas epistemologias em espaços tradicionalmente 
conservadores como é o caso das universidades latino-americanas. 
Durante muito tempo tais espaços disseminaram o conhecimento 
racional e científico como único e verdadeiro, rechaçando práticas 
e conhecimentos tradicionais de outros

Narrativas
do Tambor
com Richard Serraria, Lilian 
Ramos, Tuti Rodrigues, DJ Tata
Ogan, Lechuga Zafiro, F5
e Linn da Quebrada

Palestra As narrativas do tambor 
como práticas decoloniais, com 
Richard Serraria e Liliam Ramos 
(RS)



ASSISTA A PALESTRA 
COMPLETA 
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povos que não aqueles que se encontravam no espaço europeu. 
Atualmente, teóricos e intelectuais vêm pensando em formas 
outras de produzir e divulgar o conhecimento de modo a
contemplar o diálogo epistêmico, respeitando as verdades e as 
ciências de cada povo e cultura, articulando formas práticas de 
aplicação de tais conhecimentos no âmbito acadêmico.
Recuperar a memória coletiva a partir do resgate da ancestralidade 
e a reafirmação do que a tradição ensina é uma das características 
do pensamento contra colonial. Foram apresentadas duas práticas 
desenvolvidas na/fora da universidade: “O mito de Mackandal” e 
a  “Pedagogia do Sopapo”.

AS NARRATIVAS
 DO TAMBOR
 COMO PRÁTICAS
DECOLONIAIS 
COM RICHARD
SERRARIA E LILIAM
RAMOS (RS)

https://youtu.be/fCiE_j4K_gA
https://youtu.be/fCiE_j4K_gA
https://youtu.be/fCiE_j4K_gA


A viagem da Percussão africana às Américas, diáspora griô, disparos 
sonoros, diapasão rítmico, despachos poéticos, “MACUNARIMA” 
é o encontro de poesia falada com elementos eletrônicos, Richard 
Serraria e Tuti Rodrigues, percussões e pedais criando camadas 
sonoras e inúmeras dobras, antenas e raízes em um show idealizado 
especialmente para o festival Kino Beat. 

A DJ, percussionista e produtora musical TataOgan iniciou suas 
pesquisas musicais em 1998, no programa “Malabalapa” na Rádio 
FundiSom. Foi quando começou a trabalhar como DJ – com ênfase 
na mistura de linguagens ancestrais, contemporâneas e futurista. 
Seu “lugar de fala” artístico é qualquer época e já contabiliza mais 
de duas mil apresentações na carreira.

Um grupo de percussionistas e DJs. Uma força que une duas 
culturas através do baile. Os cinco percussionistas da família Silva 
(também criadores da parceria C1080 e quinta geração
relacionada ao tambor) são co-fundadores desse projeto com 
um objetivo claro: a sobrevivência do candombe através de 
sua reformulação em novos contextos. O DJ Lechuga Zafiro, é 
compositor de beats e designer de som, trazendo sua particular 
sonoridade eletrônica. A raiz sonora do F5 são os tambores, mas 
o inovador é a composição de candombe pelo computador, para 
logo incorporar tambores e refazer a fusão com diferentes gêneros 
latino-americanos, gerando assim uma rede que conecta o DNA 
rítmico do continente. Todas essas narrativas formam o F5, um 
grupo que apaga as barreiras entre tambores e tecnologia.

Macunarima com Serraria e Tuti 
Rodrigues (RS)

DJ TataOgan (SP)

F5 e Lechuga Zafiro (UY)F5
E LECHUGA

ZAFIRO
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MACUNARIMA
com Serraria
e Tuti Rodrigues
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F5
e LECHUGA Zafiro
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Artista multimídia e bixa travesty, Linn encontrou na música uma 
poderosa arma na luta pela quebra de paradigmas sexuais, de 
gênero e corpo. Nos shows, Linn da Quebrada é acompanhada por 
BadSista, pela cantora e persona Jup do Bairro, pelo percussionista 
Valentino Valentino e pelo DJ Pininga.

 Linn da Quebrada (SP)
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LINN
da Quebrada



01
dezembro MARGS

391390

A experiência propõe uma visita a um museu imaginário de história 
natural da Amazônia. Uma jornada ao universo da biologia, ecologia, 
zoologia e botânica na maior floresta tropical do mundo.
Um projeto de divulgação científica realizado com o apoio do 
Instituto Serrapilheira e colaboração de conteúdo com o INPA 
(Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), o IPAM (Instituto 
de Pesquisa Ambiental da Amazônia), o LABVERDE e mestres da 
cultura local.

Projeto Sonora (SP)

Experiências de imersão
a partir do som e da palavra

Perspectiva Amazônia
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KINO BEATFESTIVAL

PROJETO
Sonora



01
dezembro MARGS

Apresentação que narra uma investigação sobre a memória 
reminiscente em locais de assassinatos por disputa de terra na 
região Sul e Sudeste do Pará. 
Para realizar uma cartografia precisa dos locais dos assassinatos, 
um levantamento junto às pessoas que tiveram relação com o 
crime, afetiva ou testemunhal, se fez necessário. A justaposição 
destes discursos revela níveis da linguagem produzida em relação 
aos eventos, que os torna menos palpáveis a cada nova etapa.
A pesquisa desenvolveu uma ideia específica de Imagem da 
Ausência, a partir do reconhecimento de ser a ausência o único 
elemento concreto destes eventos passados.

Palestra-Recital 
Ousadia, Majestade:
Ausência, de Tomaz Klotzel 
(RS/SP)

Perspectiva Amazônia

ASSISTA
A PALESTRA
COMPLETA
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https://youtu.be/VqpbG60LIqs
https://youtu.be/VqpbG60LIqs
https://youtu.be/VqpbG60LIqs
https://youtu.be/VqpbG60LIqs
https://youtu.be/2W53jDpnMpU


21 Janeiro 
a 08 Março

Galeria Xico
Stockinger/MACRS

A exposição individual reuniu fragmentos de diversas imersões 
do artista Xadalu em aldeiasGuaranis. As obras registram 
o estado atual em que as aldeias se encontram, os conflitos 
originados pelas retomadas de suas terras, e as constantes 
ameaças de grupos armados que intimidam as comunidades 
tradicionais.

INVASÃO
COLONIAL
‘YVY OPATA’ 
A TERRA VAI 
ACABAR,

Exposição

 de Xadalu

Cacique 
Geral 

Mburuvixá 
Tenondé 

Cirilo Kara
TEXTO ORIGINAL
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YvyOpataYvyYvyOpataOpata

Hoje em dia os indígenas estão sentados nas calçadas a beira das  ruas, são totalmente invisíveis, parecem não 
ser índios, mas são  indígenas que estão ali sim, vendendo seu artesanato, mostrando  sua música, cantando. Por aqui e ali, 

sentados, este é o lugar deles  também, porque Porto Alegre foi uma grande aldeia indígena, e  onde estão sentados era território de 
uma árvore frutífera que se  chamava “Aguay”, por isso o nome do Rio Guaíba. 

Então os guaranis sempre vinham, de tempos em tempos, nesta  que atualmente é a região do centro de Porto Alegre, colher Aguay,  uma fruta 
tão sagrada que não se podia colher do pé. Assim os  guaranis procuravam essa fruta, sentavam e juntavam para leva-la  para casa. Numa outra 
época eles voltaram novamente, mas  quando chegaram neste local para colher a fruta, já tinham sido  cortados alguns pés, e ali os guaranis 
sentaram e pensaram no  que estava acontecendo... Até que voltaram num outro momento e  já não tinham mais árvores desta fruta, haviam sido 
todas cortadas,  mesmo assim os guaranis sentaram neste lugar novamente e  continuaram pensando neste acontecimento, ficando cada vez  
mais tristes. Até que chegou o momento em que vieram novamente  buscar tal alimento e encontraram uma casa construída no local.  Diante 
disso, os guaranis sentaram e pensaram em como e onde  conseguiriam seu fruto sagrado... Sucessivamente voltaram, viram  o surgimento 
de mais casas, sentaram ali e com imensa tristeza  rezaram, porém logo voltariam e notariam que já estavam no  centro de uma cidade. Mesmo 
assim, todas as pessoas ainda se  perguntam 
por que o índio está sentado ali. 
Não é porque estamos mendigando, é porque 
os brancos  invadiram o nosso território, um 
lugar sagrado para os guaranis.  Hoje, quando 
nos veem ali naquela situação, marginalizados,  
parecem achar que estamos perdidos, 
mas posso dizer que não, nós estamos ali 
procurando aquelas arvores sagradas do fruto  
Aguay, que espiritualmente sonhamos que 
possam romper as  calçadas para brotarem 
novamente. 
Dizem que o indígena tem que estar no mato, 
mas aqui era a mata  e os brancos cortaram 
e construíram a cidade, construíram prédios  
em cima do território da nossa aldeia. 
Antigamente sonhávamos  com um lugar 
A invasão da tecnologia é muito forte, afetando jovens e ao mesmo  tempo as nossas crianças, pois estão começando a jogar, a usar a  
tecnologia do celular e do computador. Primeiro iniciou com o  rádio, escutando a música e começamos a cantar e dançar como  os brancos; 
depois veio a televisão, que todos olhavam, e com ela  toda essa agressividade da cultura não indígena que, de uma  maneira oculta, acabou 
entrando e agredindo a cultura guarani,  fazendo que nos esqueçamos dos nossos costumes, do cotidiano  guarani, de plantar, de roçar, de 
cantar, de dançar, esquecendo-se  de como se faz uma casa de barro, esquecendo-se de como  aconselhar nossos filhos, esquecendo-se 
de tudo... Essa preocupação como liderança guarani eu tenho hoje e penso,  será que tudo isso tem volta ou não?

que “Nhanderu” (Deus) nos relevasse para 
a criação  de uma nova aldeia, no presente 
isso se torna impossível, pois não  temos 
direito a propriedade. 
Antigamente, através da reza, nosso corpo 
conseguia se encontrar  com o nosso espírito 
e, a partir dali, conseguíamos ver a morada  
celestial ou a terra dos Deuses... Na época 
atual não se consegue  mais isso, pois nosso 
corpo está contaminado com a comida do  
branco, sendo que o corpo não está em 
harmonia com o espírito,  fazendo que os 
dois fiquem deslocados. Esse alimento não é 
fruto  da terra, mas sim da indústria que nos 
enfraquece e vicia aos  poucos. Por isso, nos 
dias de hoje, é quase impossível se chegar  
às moradas dos Deuses. 
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YvyOpataAntes tínhamos todos os  anos o “Nhemongarai” (ritual do milho), e todo mundo tinha  plantação, todos faziam um mutirão para plantar o 
milho, a mandioca, o amendoim, a batata doce, mas agora e cada vez  mais, parecem se juntar apenas para jogar vídeo game, isso rouba  os 
pensamentos dos indígenas, deixando de pensar na vida,  enfraquecendo o espírito dos guaranis, trocando o pensamento  positivo pelo 
negativo. Nossa cultura tem três camadas de  espíritos, uma já se foi... Agora temos duas, mas quando  chegarmos ao ponto de termos uma 
só estaremos completamente  perdidos, não conseguindo mais viver.

Portanto, quando falamos  sobre nossa cultura, se nos esquecermos de nossos rituais, o povo  guarani deixará de existir, vai existir só o corpo, 
sem alma e  sabedoria. Assim, a tecnologia para nós foi uma arma criada para matar  mesmo, modificar toda uma cultura. Isso não é como antes 
que era  com a arma de fogo, agora se mata com essas tecnologias sem  sentir dor, parecendo ter alegria e prazer, pois ao jogar se juntam e  
ficam alegres, mas no final é tudo engano, estamos nos matando  por si mesmos e essa é a arma mais perigosa. Um exemplo disso  é que no 
horário que o sol se põe, ao invés de virem para casa de  reza, os nossos jovens se encontram para jogar vídeo game. Xadalu é guarani, pois 
ele sente e vive no mundo guarani e tem  seu espírito guarani. Não é por acaso que isso aconteceu, ele é um  ser especial, foi nosso Deus 
Nhanderu que mandou ele, pois  existem guerreiros enviados pelos deuses para salvar o seu povo,  e o nosso Deus mandou Xadalu para salvar 
a história do Povo  Guarani Mbya, através da arte. 

Um museu deve contar a história do seu povo, deve ser a casa da  nossa cultura. Aqui no Rio Grande do Sul nunca deram atenção e  valor 
para a cultura indígena, mas agora há uma oportunidade de se repensar isso. Nunca teve texto de indígenas nas exposições  aqui no Sul, é 
sempre o branco que escreve. 

Nossa entrada neste Museu será de corpo e espírito, mas depois  sairemos de corpo, mas o espírito vai ficar aqui dentro, e nosso  marco 
histórico será lembrado por várias gerações de nosso povo.

INVASÃO COLONIAL "YVY OPATA" A TERRA VAI ACABAR 
CACIQUE GERAL MBURUVIXÁ TENONDÉ CIRILO KARA 

PORTO ALEGRE 2020
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EXPOSIÇÃO
INVASÃO COLONIAL
‘YVY OPATA’
A TERRA VAI ACABAR

 de Xadalu
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INVASÃO COLONIAL
‘YVY OPATA’
A TERRA VAI ACABAR



“TANTOS 
BRASIS”

PODCASTS

de Camila Proto

FICCIONAIS

Terra Absoluta
Esfera Cy
Submersa

413412



A série de três podcasts ficcionais 
“Tantos Brasis” surge como um 
manifesto pela possibilidade futura 
de um Brasil outro. Permeado pela 
ginga entre uma realidade distópica 
e uma fabulação imanente, a série 
conta com três capítulos que, em 
sua singularidade, provocam no 
espectador um resgate do presente  e 
da urgência de questões decoloniais, 
assim como o debate sobre as 
mudanças climáticas e a intolerância 
cultural. A viagem pelo tempo-espaço 
brasileiro apresentadistintas estéticas 
sonoras, como gravações de campo, 

rádios-diários de bordo e produções 
musicais independentes, a fim de 
estabelecer uma imersão única para 
cada um dos episódios.

Assim, o trio pode ser considerado 
peças sonoras, ficções audíveis ou 
mesmo acontecimentos sônicos: é 
no escutar destes outros mundos 
possíveis que o futuro do país mostra-
se condicional variável. 

415414



TERRA ABSOLUTA
Um menino morador de uma 
pequena cidade no interior do Rio 
Grande do Sul é contemplado com 
um dos prêmios mais importantes 
da música erudita do país. Pedro, 
de apenas 9 anos, possui ouvido 
absoluto. Contudo, o caso revela-se 
polêmico: durante uma entrevista, 
seus pais afirmam que o menino 
nasceu com deficiência auditiva.  
O podcast tem formato documental.
Ficha técnica
Roteiro e Produção:
Camila Proto

Atores:
Fernanda Netto de Souza
Iker Zwarnieski Netto
Luiz Amorim
Marcelo Freire
Renata Guimarães Netto
Roberta Dias
Sandro Daniel Córdova
Pós-produção: Rafael David

ESFERA CY
Como seria uma viagem pelosestratos 
geológicos do planeta? Esfera Cy 
pretende ser um salto do centro da 
Terra ao espaço, em um movimento 
vertical e ascendente de percepção 
das camadas que nos constituem. 
O podcast propõe uma experiência 
imersiva sonora.
Ficha Técnica
Roteiro, produção e pós-produção: Camila 
Proto

Arte da capa: Tempo Fixo:
Alexandre Copês

“TANTOS 
BRASIS”416

SUBMERSA
A equipe liderada por Iara, uma 
comandante, ruma em direção à 
Terra, planeta anos luz debaixo 
d'agua após o derretimento de todas 
as calotas polares, com a missão 
de extrair combustível do fundo do 
oceano brasileiro. Ao chegarem à 
Baía de Todos os Santos, deparam-
se com uma sociedade brasileira 
que adaptou-se às novas condições 
de vida. O podcast tem formato 
de diário de bordo, narrado pela 
comandante.
Ficha Técnica
Roteiro e Produção:
Camila Proto

Atores:
Ana de David
Danuta Zaghetto
Marcelo Mertins
Mirna Spritzer
Paulo Roberto Farias

Pós produção:
Lucas Hugueney

Arte da capa: Ainda Vivo, 2017
Letícia Lopes 417416
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TERRA 
ABSOLUTA ESFERA CY

ESCUTE NO SOUNDCLOUD
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“TANTOS 
BRASIS”

SUBMERSA

ESCUTE NO SOUNDCLOUD ESCUTE NO SOUNDCLOUD
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https://soundcloud.com/camila-proto/esfera-cy
https://soundcloud.com/camila-proto/esfera-cy
https://soundcloud.com/camila-proto/submersa
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O  6˚ Festival Kino Beat foi premiado 
nas categorias de Ações de Difusão 
e Inovação, e Destaque em Curadoria 
para Gabriel Cevallos, no XIII Prêmio 
Açorianos de Artes Plásticas da 
Secretaria de Cultura de Porto Alegre.
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FESTIVAL
6˚ 

KINO
BEAT BKF6̊

ASSISTA O VÍDEO
DO 6˚ FESTIVAL KINO BEAT
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https://youtu.be/9X7c19njBVc
https://youtu.be/9X7c19njBVc
https://youtu.be/9X7c19njBVc
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KINO BEAT 
Entre 2014 e 2018, nos intervalos das edições 
anuais e como atividades não oficiais do 
festival, o Kino Beat apresentou alguns 
eventos em Porto Alegre, São Paulo e Curitiba. 
Em parceria com marcas, casas noturnas, 
teatros, festivais, instituições nacionais e 
internacionais, as apresentações seguiram 
as mesmas bases curatoriais do festival; 
tendo mais liberdade em promover algumas 
festas e shows com cobrança de ingressos, 
prática não promovida pelo festival.  

APRESENTAAPRESENTA
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APRESENTA

Kino Beat Kino Beat 
ShowcaseShowcase

Julien Desprez (França)
e Gil Delindro (Portugal)
Fotos por Fábio Alt

ARTISTAS Teatro CHC
Santa Casa

@ 433
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APRESENTA

AngelaAngela

CarneOssoCarneOsso

Angela Carneosso
e a Peste! Tétano, GB 
Fotos Vitória Proença
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ARTISTAS Agulha@

0915 17



Carne Osso
Angela
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APRESENTA

Kino Beat VoidKino Beat Void
Fernando Velazquez, Video-Sistema aka Márcio Vermelho, Ernesto Moralbaut + Gabriel 
Brito Nunes + Astronauta Mecânico, Bruno Mendonça, TYV, Luisa Puterman, Raquel Krügell 
e Matheus Leston.

ARTISTAS

1510 18

Void Largo
da Batata SP 

@
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Fernando Velazquez, Video-Sistema aka Márcio 
Vermelho, Ernesto Moralbaut + Gabriel Brito Nunes 
+ Astronauta Mecânico, Bruno Mendonça, TYV, 
Luisa Puterman, Raquel Krügell e Matheus Leston.
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CURADORIA: 
GABRIEL CEVALLOS

COLETÂNEA KBEATS MÚSICA ELETRÔNICA M
ER

ID
IONAL

DESIGN GRÁFICO: 
RENAN SCHMIDT

Às 5 coletâneas virtuais –  Kbeats - Música Eletrônica Meridional – lançadas 

entre 2016 e 2018, mapearam e fomentaram parte de uma nova produção 

musical feita no Rio Grande do Sul. Com recorte em trabalhos que utilizam de 

recursos digitais e eletrônicos em seus processos de criação, as compilações não 

se restringiram a nenhum gênero específico, estimulando e valorizando a pluralidade 

que emerge de novas tecnologias e procedimentos. No século XXI, o que emerge da 

produção humana, com auxílio de novas ou velhas tecnologias, é música eletrônica. 

O ser “música eletrônica” representa uma condição quase inexorável à produção 

musical contemporânea, tudo é eletrônico/digital: o louvor da música evangélica ou 

o transe da música techno, em alguma etapa, que começa na criação e termina 

na distribuição do fonograma, é atravessado por algum tipo de informação 
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448COLETÂNEA KBEATS

eletrônico/digital. Se tecnicamente podemos afirmar 
que hoje tudo é “música eletrônica”, para seleção e 
organização das coletâneas, o direcionamento foi 
claramente conceitual, reunindo apenas músicas e 
artistas identificados com gêneros e subgêneros 
da cornucópia eletrônica, tais como: os cânones 
das pistas de dança, House, Techno, Disco, e suas 
variações. As novas vertentes nascidas a partir 
do fluxo de informações da internet nos anos 
2000, como o Vaporwave e o Future Beats. No 
minimalismo, na desconstrução da canção, no uso 
de texturas 8-bits, em fusões afro-brasileiras e no 
tão amado e odiado funk carioca. No radicalismo 
e abstração de ruídos e drones. E claro, no Pop. 

Ao compilar mais de 50 músicas, em sua maioria 
inéditas, não foi possível afirmar a existência 
de um cenário consolidado e interligado, e tão 
pouco uma sonoridade que representa essa 
nova produção no Estado. O fator em comum 
entre os artistas reside nas ferramentas e modos 

de produção; todos se utilizam do computador 
como elemento central, seja na criação e edição 
do som, ou no uso como instrumento para 
apresentações ao vivo. Cada produtor, dentro 
de seu respectivo micro nicho, representa o 
paradigma atual do artista independente, onde a 
importância da autopromoção e da formação de 
redes de relacionamento e afinidade, determina 
boa parte do sucesso e alcance do trabalho. A 
ligação com pequenos selos e até a criação de 
selos próprios é outro ponto de conexão entre 
os artistas. Para além da promoção no tempo 
presente, as compilações podem ser entendidas 
e acessadas como um arquivo e acervo, um 
registro do espírito criativo de um determinado 
grupo de pessoas, período e geografia.

Os lançamentos das coletâneas foram celebrados 
com apresentações ao vivo de alguns dos 
participantes das coletâneas e outros convidados. 
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MÚSICA ELETRÔNICA
MERIDIONAL 

eletrônico/digital. Se tecnicamente podemos afirmar 
que hoje tudo é “música eletrônica”, para seleção e 
organização das coletâneas, o direcionamento foi 
claramente conceitual, reunindo apenas músicas e 
artistas identificados com gêneros e subgêneros 
da cornucópia eletrônica, tais como: os cânones 
das pistas de dança, House, Techno, Disco, e suas 
variações. As novas vertentes nascidas a partir 
do fluxo de informações da internet nos anos 
2000, como o Vaporwave e o Future Beats. No 
minimalismo, na desconstrução da canção, no uso 
de texturas 8-bits, em fusões afro-brasileiras e no 
tão amado e odiado funk carioca. No radicalismo 
e abstração de ruídos e drones. E claro, no Pop. 

Ao compilar mais de 50 músicas, em sua maioria 
inéditas, não foi possível afirmar a existência 
de um cenário consolidado e interligado, e tão 
pouco uma sonoridade que representa essa 
nova produção no Estado. O fator em comum 
entre os artistas reside nas ferramentas e modos 

de produção; todos se utilizam do computador 
como elemento central, seja na criação e edição 
do som, ou no uso como instrumento para 
apresentações ao vivo. Cada produtor, dentro 
de seu respectivo micro nicho, representa o 
paradigma atual do artista independente, onde a 
importância da autopromoção e da formação de 
redes de relacionamento e afinidade, determina 
boa parte do sucesso e alcance do trabalho. A 
ligação com pequenos selos e até a criação de 
selos próprios é outro ponto de conexão entre 
os artistas. Para além da promoção no tempo 
presente, as compilações podem ser entendidas 
e acessadas como um arquivo e acervo, um 
registro do espírito criativo de um determinado 
grupo de pessoas, período e geografia.

O lançamentos das coletâneas foram celebrados 
com apresentações ao vivo de alguns dos 
participantes das coletâneas e outros convidados. 
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Vol.1 Arte da capa :
Guilherme Dable
Vol. 2 Arte da capa:
Carolina Marostica
Vol.3 Arte da capa : 
Telmo Lanes 
Vol.4 Arte da capa : 
Lilian Maus

Co-curadoria: Bruno 
Barros

Masterização parcial: 
Mateus Miranda

Vol 5 Arte da capa : 
Jorge Benjamin
Vargas Machuca
Masterização: Mateus 
Miranda

CRÉDITOS

FESTA DE LANÇAMENTO 24.03.16 
@CASA FRASCA PORTO ALEGRE

FESTA DE LANÇAMENTO 23.07.16
@CASA FRASCA PORTO ALEGRE

ESCUTE NO BANDCAMP

ESCUTE NO BANDCAMP

VOL. 1

VOL. 2
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https://kinobeat.bandcamp.com/album/kbeats-vol-1-m-sica-eletr-nica-meridional
https://kinobeat.bandcamp.com/album/kbeats-vol-2-m-sica-eletr-nica-meridional


FESTA DE LANÇAMENTO 20.05.17 
@CASA FRASCA PORTO ALEGRE

ESCUTE NO BANDCAMP

FESTA DE LANÇAMENTO 17.11.17 
@AGULHA PORTO ALEGRE

ESCUTE NO BANDCAMP

VOL. 3

VOL. 4

COLETÂNEA KBEATS 
MÚSICA ELETRÔNICA
MERIDIONAL 

FESTA DE LANÇAMENTO 14.07.18 
@AGULHA PORTO ALEGRE

ESCUTE NO BANDCAMP

VOL. 5
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https://kinobeat.bandcamp.com/album/kbeats-vol-3-m-sica-eletr-nica-meridional
https://kinobeat.bandcamp.com/album/kbeats-vol-4-m-sica-eletr-nica-meridional
https://kinobeat.bandcamp.com/album/kbeats-vol-5-m-sica-eletr-nica-meridional
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VIRTUAL

MUSICIRCUS

#kinobeatmusicircus

A performance coletiva 
Musicircus, criada em 1967 
pelo compositor John Cage, 
é um convite à liberdade e 
à anarquia criativa. A obra 
consiste em reunir um grupo 
indeterminado de artistas para 
executarem ao mesmo tempo 
qualquer coisa e da forma que 
desejarem.

Sem combinações, ensaios ou 
partituras. Ao longo das últimas 
décadas a performance foi 
executada em diversas partes 
do mundo, geralmente em 
grandes locações, e com o 
público circulando de forma 
livre entre as muitas atividades 
simultâneas. A ideia de Cage 

era estimular procedimentos 
colaborativos e abertos, em 
que público e artistas, teriam 
autonomia de suas escolhas 
dentro de um grande circo de 
cacofonia e improvisação.   

Através das aberturas e 
liberdades presentes em 
Musicircus e nos conceitos de 
Cage, o Kino Beat propôs uma 
adaptação da performance. 
Pensada para uma situação 
de distanciamento social, os 
participantes fizeram parte 
de um processo espontâneo 
e aleatório de criação, 
aproximados primeiro pelas 
redes sociais e depois por um 
vídeo coletivo. 

2 20 0
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A chamada aberta para a adaptação 
virtual da performance Musicircus 
de John Cage, recebeu 47 trabalhos 
de 13 cidades brasileiras e um 
envio de Londres, Lisboa e Berlim. 
Alguns dos videos podem ser 
vistos na íntegra pesquisando pela  
#kinobeatmusicircus no Instagram. 

Edição Vídeo
Lucas Moesch

Proposicão 
Gabriel Cevallos

Arte 
Gabriel Felipe
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https://www.youtube.com/watch?v=X91VSSkilBU


KINO BEAT MUSICIRCUS
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https://www.youtube.com/watch?v=X91VSSkilBU
https://www.youtube.com/watch?v=X91VSSkilBU
https://www.youtube.com/watch?v=pUAdSk2w4wc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X91VSSkilBU
https://www.youtube.com/watch?v=pUAdSk2w4wc&feature=youtu.be


CRÉDITOS Arte: Lucio Kahara
Fotos e vídeo: Rafael Penteado

2˚ KINO BEAT AO VIVO 
Realização: Kino Beat e Coordena-
ção de Cinema, Video e Fotografia da
Secretaria Municipal de Cultura de 
Porto Alegre
Arte: Lucio Kahara
Fotos e vídeo: Rafael Penteado

3˚ KINO BEAT AO VIVO 
Realização: Kino Beat e Fundação 
Ecarta
Co-curadoria: Leo Felipe
Apoio: Cerveja Província
Fotos: Claudinha Palma

4˚ KINO BEAT AO VIVO 
Realização: Kino Beat
Apoio: Red Bull Music Academy e 
Cidade Baixa em Alta
Fotos: Claudinha Palma e Pedro 
Tesch

1˚ FESTIVAL KINO BEAT
Realização: Kino Beat e Sesc RS
Patrocínio e produção: Sesc RS
Captação: Gabriela Albanes  
Comunicação Digital: Agência 
Browse
Arte: Lucio Kahara
Fotos: Claudio Etges
Vídeo: Sofá Verde Filmes

1˚ MOSTRA KINO BEAT
Realização: Coordenação de Cinema, 
Vídeo e Fotografia da Secretaria 
Municipal
da Cultura de Porto Alegre
Arte: Lucio Kahara
Fotos e vídeo: Rafael Penteado

2˚ MOSTRA KINO BEAT
Realização: Kino Beat e Coordena-
ção de Cinema, Vídeo e Fotografia 
da Secretaria Municipal
da Cultura de Porto Alegre 
Arte: Lucio Kahara
Apoio: Cabaret
Fotos e vídeo: Rafael Penteado

Edição Caxias do Sul
Realização: De Guerilla produções
Apoio:  Cine como Le Gusta e Centro 
Municipal de Cultura Dr. Henrique 
Ordovás Filho 

3˚ MOSTRA KINO BEAT
Realização: 1˚  Mostra de Arte Sônica 
e Kino Beat
Curadoria Mostra de Arte Sônica: 
Alexei Michailowsky e Tadeus Mucelli
Patrocínio: Sesc Palladium Belo Ho-
rizonte
Fotos: Bruna Finelli

1˚ KINO BEAT AO VIVO 
Realização: Kino Beat
Apoio: Instituto Goethe 

IDEALIZAÇÃO
E CURADORIA
GERAL:
GABRIEL
CEVALLOS

4˚ FESTIVAL KINO BEAT
Realização: Kino Beat e Sesc RS
Patrocínio e produção: Sesc RS
Arte: Silvo
Assistente de produção: Amanda 
Gatti
Comunicação Digital: Agência 
Browse
Fotos: Fabio Alt 
Vídeo: Bandits
Apoio: Aliança Francesa, Timac 
Agro, Embaixada da Espanha, Cine 
Esquema Novo, Sinergy e Conseil 
des arts et des lettres du Québec 
e 99 Pop

5˚ FESTIVAL KINO BEAT
Realização: Kino Beat
Patrocínio master e apoio cultural: 
Oi e Oi Futuro
Patrocínio: Stella Artois
Financiamento: Pró-Cultura RS, Se-
cretaria de Estado da Cultura, Tu-
rismo, Esporte
e Lazer do Rio Grande do Sul.
Direção de produção: Liége Biasotto 

- CUCO Produções
Coordenação técnica: Bruno Melo 
- Traga Seu Show
Comunicação e conteúdo digital: 
Agência Browse
Assessoria de Imprensa: Bruna Paulin 
- Assessoria de Flor em Flor
Assistência de Produção: Amanda 
Gatti
Assistência de Produção: Bruno 
Barros
Estagiária: Naiana Wink Tedesco
Design gráfico, vídeo e website: Silvo
Curadoria Exposição: Chico Soll, Fer-
nanda Medeiros e Gabriel Cevallos
Curadora Mostra Audiovisual Sem 
Destino: Elaine Tedesco
Fotos: Fabio Alt 
Iluminação: Modular e Alexandre 
Lopes

2˚ FESTIVAL KINO BEAT
Realização: Kino Beat e Sesc RS
Patrocínio e produção: Sesc RS
Arte: Lucio Kahara
Comunicação Digital: Agência 
Browse
Fotos: Claudio Etges
Vídeo: Bandits
Apoio: Embaixada da Suécia no Bra-
sil, Aliança Francesa e Consulado 
Geral da França no Brasil, Hmídia 
e Loft 55.

3˚ FESTIVAL KINO BEAT
Realização: Kino Beat e Sesc RS
Patrocínio e produção: Sesc RS
Arte: Silvo
Comunicação Digital: Agência 
Browse
Fotos: Fabio Alt
Vídeo: Bandits
Curadoria Exposição: Gabriel Ce-
vallos e Leo Felipe
Apoio: Embaixada da Suécia no 
Brasil, Aliança Francesa, Instituto 
Goethe, Fundação Ecarta, Theatro 
São Pedro e Galeria Península
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Sonorização: MS
Apoio: Aliança Francesa, Ministério 
da Cultura (MinC), Timac Agro, Ins-
titut Français, Sesc, Unisinos, Insti-
tuto Goethe, Coordenação de Artes 
Plásticas - SMC, Centro Cultural 
Multimeios Restinga,  Seeding Lab 

- Laboratório do Grupo de Pesquisa 
de Design Estratégico para a Inova-
ção Cultural e Social, Void e Festival 
Novas Frequências. 

6˚ FESTIVAL KINO BEAT
Realização: Kino Beat
Patrocínio master e apoio cultural: 
Oi e Oi Futuro
Financiamento: Pró-Cultura RS, Se-
cretaria de Estado da Cultura do Rio 
Grande do Sul.
Direção de produção: Liége Biasotto 

- CUCO Produções
Coordenação técnica: Bruno Melo 
- Traga Seu Show
Comunicação e conteúdo digital: 
Agência Browse
Assessoria de Imprensa: Bruna Paulin 
- Assessoria de Flor em Flor
Assistência de Produção: Amanda 
Gatti
Assistência de Produção: Bruno 
Barros
Design gráfico: Gabriel Silva 
Website: Iago Gutierre
Sonorização e Iluminação: Reply 
Eventos 
Apoio: MARGS, MACRS, AAMCRS, 
IEAVI, CCMQ, Stella Artois, Unisi-
nos, Agulha, Linha, Hmídia, Kdoze, 
El Tonel e Justo

PROJETO 
GRÁFICO
GABRIEL 
FELIPE
SILVA

KINO
BEAT

C
469468
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