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Fevereiro marca o regresso do Festival Rescaldo.
O certame nasceu em 2007 com o objetivo de distinguir
o que de mais significativo se produz na música de vanguarda
nacional nas áreas do jazz, eletrónica, rock ou improvisação. Desde
então, o Rescaldo não só tem apresentado um balanço dos projetos
que mais se têm destacado, como também tem mostrado novos
valores do panorama musical nacional. Em cada noite, o festival
apresenta concertos de géneros distintos, procurando aproximar
artistas e público. Os instrumentos eletrónicos marcam forte
presença este ano, mas há também espetáculos onde o silêncio
e os espaços são elemento central no discurso sonoro.
À semelhança da edição anterior, a maior parte dos concertos
decorre no Pequeno Auditório da Culturgest, mas alguns têm lugar
no espaço de Garagem da Culturgest e no Panteão Nacional.
O programa inclui nomes como Joana Gama, Quim Albergaria,
Vítor Rua ou Gabriel Ferrandini. Filipa Santos
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DIANA COMBO +
RAFAEL TORAL +
PEDRO CENTENO

JOANA GAMA

16 DE FEVEREIRO

18 DE FEVEREIRO, ÀS 16H30

CULTURGEST - PEQUENO AUDITÓRIO

PANTEÃO NACIONAL

No primeiro dia do festival, Diana
Combo, Rafael Toral e Pedro Centeno
juntam-se para Mínimo de Obstrução
II, o segundo espetáculo da noite.
Mais do que um concerto, trata-se
de um lugar sonoro multidisciplinar
onde a palavra ocupa um espaço
fundador. A peça foi originalmente
criada para as comemorações do
centenário da Conferência Futurista
de Almada Negreiros, e reinventa
de forma aparentemente aleatória
várias das preocupações políticas e
estéticas levantadas no Ultimatum
de Almada.

Um dia depois de se apresentar no
Trio Harmonies, Joana Gama atua
num recital a solo no emblemático
Panteão Nacional. Neste concerto,
a pianista bracarense partilha o seu
universo musical, motor da sua visão
artística: Morton Feldman, John Cage
e Erik Satie são as escolhas de repertório, que demonstram a importância
do papel do silêncio na sua música.
Com o Panteão como pano de fundo,
a tarde promete ser de um diálogo
diferente: entre artista, autores, e o
próprio espaço vazio. A entrada é livre, mediante pagamento de ingresso
no monumento.
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VÍTOR RUA &
THE METAPHYSICAL
ANGELS

MMMOOONNNOOO +
QUIM ALBERGARIA

A Garagem da Culturgest recebe o
músico, compositor e produtor Vítor
Rua num concerto onde se juntam
Hernâni Faustino (baixo), Paulo Galão
(clarinetes), Nuno Reis (trompete),
Luís San Payo (bateria) e Manuel
Guimarães (piano): os Metaphysical
Angels. No final de 2017, Vítor Rua
regressou com um álbum duplo, Do
androids dream of Electric Guitars?.
À semelhança do que acontece nesse
disco, esta noite a guitarra é a voz
principal, quer nas versões solo, quer
nas interpretações do grupo.

O terceiro concerto de 23 de fevereiro
junta Daniel Neves (aka Mmmooonnnooo) ao baterista Quim Albergaria.
Daniel Neves é um dos nomes emergentes de uma música “sem género”
e autor de uma eletrónica que deixa
transparecer a sua educação metaleira, sustentada por uma base rítmica
crua e assertiva. O seu percurso é
(ainda) curto mas rico, e atinge o auge
em vários encontros ao vivo com outros nomes da nova geração lisboeta.
Esta noite, Mmmooonnnooo cruza-se
em palco com um dos bateristas
marcantes desta geração de músicos,
Joaquim Albergaria.

23 DE FEVEREIRO, ÀS 21H30

23 DE FEVEREIRO

CULTURGEST - GARAGEM

CULTURGEST - GARAGEM
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MARIA DA ROCHA
BEETROOT

DIANA COMBO + RAFAEL
TORAL + PEDRO CENTENO
MÍNIMO DE OBSTRUÇÃO II
16 FEV: 21H30

JOANA GUERRA
HARMONIES

10.000 RUSSOS +
JONATHAN ULIEL
SALDANHA

O terceiro espetáculo desta noite
está a cargo de uma colaboração inédita entre dois altos representantes
criativos do Porto, e junta a música
do trio 10.000 Russos (Pedro Pestana
na guitarra elétrica, André Couto no
baixo e João Pimenta na bateria e
voz) ao compositor Jonathan Uliel
Saldanha. Um encontro surpreendente entre músicos que trabalham
a espacialização do som de formas
muito diferentes (com movimentos
“de dentro para fora”, num caso, e de
“fora para dentro”, no outro).

COM JOANA GAMA, LUÍS FERNANDES,
RICARDO JACINTO
17 FEV: 21H30

VÍTOR RUA & THE METAPHYSICAL ANGELS
CITIZEN:KANE & HOBO
MMMOOONNNOOO +
QUIM ALBERGARIA
23 FEV: 21H30

EITR + GABRIEL
FERRANDINI
FARWARMTH
10.000 RUSSOS + JONATHAN ULIEL SALDANHA
24 FEV: 21H30

PANTEÃO NACIONAL
CP. DE SANTA CLARA / 218 854 820

24 DE FEVEREIRO
CULTURGEST - GARAGEM

JOANA GAMA
18 FEV: 16H30

