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6* FESTIVAL KINO BEAT ARTE EM MOVIMENTO

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 complexi
dade do mundo.

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 flo
rescer de qualquer gesto ou objeto, 
da lacração de uma rima ou de uma 
obra em uma galeria. É neste espaço 
permeável, em que se sonha e pro
põe arte como um exercício expe
rimental da liberdade, que brotam 
atividades que não trilham caminhos 
usuais, e que assumem riscos ao 
propor aproximações inusitadas.

A criação da programação passa por diferentes 
linguagens e suportes, para estabele
cer um discurso particular, onde con
ceitos e intuição personalizam uma 
identidade múltipla para o 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 pos
sibilidades de atuação.

O 6 ° Festival Kino Beat - Arte em Movimento, se 
desenvolve a partir de premissas que 
convidam à reflexão sobre algumas 
urgências do presente. Estas idéias 
iniciais, substituem uma palavra cen
tral ou um tema fixo para esta edição, 
e lançam de forma aberta possibi
lidades para se sentir o mundo em 
conjunto - ficção, natureza, percep
ção, conciliação, território, mutação, 
esperança, mundos possíveis: estes 
são alguns dos pontos de partida para 
se imaginar o festival deste ano.

Gabriel Cevallos 
Curador Festival Kino Beat
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TEATRO DA UNISINOS RUAS DE PORTO ALEGRE
RETIRADA DA SENHAS NO LINK A PARTIR DO DIA 28/11
♦ HTrP://BIT.LY/KINOBEAT AGULHA •
• SENHA VÁLIDA ATÉ ÁS 2IH DO DIA DO EVENTO •
ABERTURA DO BAR A PARTIR DAS 19H

Duas apresentações que compartilham 
entre si o universo simbólico dos rituais. 
Com finalidades de criar experiências 
arrebatadoras e imersivas com o som, 
fazendo o corpo vibrar e direcionando 
a mente para cenários desconhecidos.

Perspectiva Amazônica
RETIRADA DE SENHAS A PARTIR DAS MH

Duas propostas que bifurcam as 
percepções e realidades sobre 
o mesmo território. A floresta amazônica 
representada pelo olhar, escuta 
e imaginação de três artistas.

17 H DJ TataOgan(R,)
A DJ. percussionista e produtora musical, 
iniciou suaa pesquisas musicais em 1998, 
e apesar de toda a sua trajetória, Tata 
faz somente agora a sua estréia em 
Porto Alegre Seus sets tem ênfase 
na misturasj ancestrais, contemporâneas 
e futurista da música brasileira 
e latino-americana

Humano Auxiliar: 
Yona ft. Ash Koosha(UK)

20H

RH PIRADA DE SENHAS A PARTIR DAS 19H

Yona é a primeira de uma geração 
de Humanos Auxiliares (Auxumans) - 
um avatar virtual de uma estrela pop, 
desenvolvida pelo artista iraniano Ash 
Koosha. A música de Yona é gerada 
usando dados da Internet, inteligência 
artificial e ferramentas generativas.
No palco, a inteligência humana 
e artificial compartilham a criação 
de um espetáculo futurista

Projeto Sonora 
Museu imaginário 
de História natural 
da Amazônia

15H
SESSÃO 122H Show Naves Cilíndricas" 11

Naves Cilíndricas é o projeto musical 
de Gabriel Junqueira. Suas composições 
melódicas são compostas por timbres 
gerados digitalmente e vocais hiper 
processados, que evocam simultaneamente 
imagens utópicase distópicas, na tentativa

16H30
SESSÃO 2

20H40M Conversa eom o artista mediada 
pela Dra. Adriana Amaral O Projeto Sonora constrói experiências 

de imersão, com o público vendado.19H F5 e Lechuga Zafiro,UY)
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duas culturas através da dança. A raiz 
sonora do F5 são os tambores, mas o 
inovador é que compõem o Candombe 
a partir do computador, para depois 
incorporar a bateria e mistura-Ia com 
diferentes ritmos latino-americanos, 
gerando uma rede que conecta o DNA 
rítmico de todo o continente.

ao universo da biologia, ecologia, 
zoologia e botânica na maior floresta 
tropical do mundo.2731 QUARTA-FEIRA

TEATRO DA UNISINOS
A poética dos Fungos
de Tuane Eggers s)
Ao substituir ofertas publicitárias de três 
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. Os cogumelos/fungos 
surgem como uma metáfora para 
a transformação, ao possibilitarem 
com sua existência e decomposição, 
o fluxo da vida.láüi

23H Show Rakta<SP)
A sonoridade única 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 do mundo.

18H Palestra recital Ousadia, 
Majestade: Ausência, 
de Tomaz Klotzel
RETIRADA DE SENHAS A PARTIR DAS I7H

Uma investigação sobre a ausência 
e memória reminiscente em locais 
de assassinatos por disputa de terra 
na região Sul e Sudeste do Pará.

Mirella Brandi x Muepetmo 
apresentam Axioma.8 
Concerto Para Luz e Som
RETIRADA DE SENHAS A PARTIR DAS 19H

Estreia do novo trabalho da dupla MxM 
Um concerto que estimula outras 
percepções da realidade ao transformar 
o teatro em um ambiente imersivo, 
onde apenas a luz e o som parecem 
estar presentes.

20H

(SP)Linn Da Quebrada
Artista multimídia e bixa travesty, Linn 
encontrou na música uma poderosa 
ar ma na luta pela quebra de paradigmas 
sexuais, de gênero e corpo.
Para este show de encerramento 
da tumê Pajubá, Linn é acompanhada 
pela cantora e persona Jup do Bairro 
(backing vocal), Dominique Vieira 
(percussionista) e Pininga (DJ).

21H

SÁBADO
VILA FLORES3031
Narrativas do Tambor
ENTRADA MEDIANTE A LOTAÇAO DO ESPAÇO

O legado do tambor africano na música 
latino-americana em um percurso não 
linear Artistas que atualizam heranças 
negras ao cruzarem a organicidade 
ancestral de instrumentos de percussão, 
com as tecnologias digitais 
e eletrônicas contemporâneas.

QUINTA-FEIRA
LINHA2831

15H Palestra “As narrativas
do tambor como práticas
decoloniais”, com Richard
Serraria e Liliam Ramos
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. Conversaremos sobre 
narrativas do tambor como produção 
de conhecimento da cultura negra na 
América Latina.

20H Audição comentada dos 
podcasts “Tantos Brasis” 
de Camila Proto
escute: https://www.kinobeat.com/tantosbrasis

Permeado pela ginga entre uma realidade 
distópica e uma fabulação imanente, 
a série de podcasts conta com três 
capítulos de 20 minutos 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.

•ENDEREÇOS*
TEATRO DA UNISINOS: AV. DR. NILO PEÇANHA, 1600 - BOA VISTA 

LINHA: AV. SÃO PEDRO, 540 - SÃO GERALDO 

AGULHA: R. CONSELHEIRO CAMARGO, 300 - SÃO GERALDO 

VILA FLORES: R. SÃO CARLOS, 753 - FLORESTA 

MARGS: PRAÇA DA ALFÂNDEGA, S/N - CENTRO HISTÓRICO

(.

X
16H Serraria e Tuti Rodrigues 

apresentam AAACUNARIMA
A viagem da Percussão africana às 
Américas, 'MACUNARIMA' é o encontro 
de poesia falada com elementos 
eletrônicos, percussões e pedais.
Show idealizado especialmente para 
o festival Kino Beat.

♦ ENTRADA FRANCA ♦
RETIRADA DE SENHAS PARA AS ATIVIDADES 1H ANTES DAS APRESENTAÇÕES.

ENTRADA N0 VILA FLORES, AGULHA E LINHA MEDIANTE A LOTAÇÃO D0 ESPAÇO. 
ENTRADA N0 AGULHA POR RESERVAS DE SENHAS VIA SYMPLA.

O kinobeatfestival 
,___kinobeatwww. kinobeat. com

https://www.kinobeat.com/tantosbrasis

