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Sexta-feira, 21 Julho Sábado, 22 Julho Domingo, 23 Julho  Sexta-feira, 28 Julho Sábado, 29 Julho Domingo, 30 Julho 

19:00  
(Galeria dos Prazeres ) 
inauguração da 
exposição colectiva 
“Enciclopédia dos 
Relacionamentos 
Humanos” com obras 
de Joe Gilmore, 
Paul Modler, Tal 
Hendrickse, Mark Fell, 
Erkka Nissinen e 
Rebecca Salvadori. 
Cocktail de abertura 
com concerto musical 
de Mark Fell e Sandro 
Mussida. 
 
22:00  
(Casa em ruínas em 
frente à igreja) 
Espectáculo de Ópera 
por Bella Carreras e 
OIívia Salvadori 
 
Chill Out Party. 
 
 

14:00  
(Galeria dos Prazeres)  
Workshop musical para 
crianças orientado por 
Jan Hendrickse.  
 
19:00 
(Herbário Padre 
Manuel Nóbrega) 
Inauguração da 
Instalação de 
Rhiannon Silver 
Gilmore, seguido de 
concerto de flauta de 
Jan Hendrickse.  
 
22:00 – 02:00  
(Casa de chá da 
Quinta Pedagógica 
dos Prazeres)  
Concerto musical de 
Karl D’Silva e Rian 
Treanor. 
Chill Out Party. 
 
 
 
 

10:30  
(Adro da Igreja dos 
Prazeres)  
Teatro circense de 
Pedro Correia. 
 
15:00  
(Adro da Igreja dos 
Prazeres)  
Festa da debulha do 
Trigo e intervenções 
musicais de Karl D’Silva 
e Jan Hendrickse.   

 17:30  
(Igreja dos Prazeres) 
Concerto musical de 
Sandro Mussida, Olivia 
Salvadori e Mark Fell. 
 
18:30  
(Adro da Igreja dos 
Prazeres)  
Espectáculo de teatro 
escrito e dirigido por Rian 
Treanor  com actuação de 
Pedro Correia.  
 
19:00  
(Salão Paroquial dos 
Prazeres)  
Estreia na Madeira de Baja 
– The Forgotten Peninsula.  
um Audiovisual Slide 
show em “Multi-vision” de 
Robert William Harris. 
 
22:00 – 02:00  
(Casa de chá da Quinta 
Pedagógica dos Prazeres) 
Chill  Out Party. 

17:30  
(Igreja dos Prazeres) 
Concerto de 
apresentação do 
resultado do workshop 
dirigido por Jan 
Hendrickse.  
 
18:30  
(Salão paroquial dos 
prazeres)  
Estreia Mundial do 
filme performance de 
Mark Fell e Erkka 
Nissinen. 
 
19:00  
(Adro da Igreja dos 
Prazeres)  
Sessão de Qi Gong 
com Briggita Kerbel 
 
22:00 – 02:00  
(Casa de chá da 
Quinta Pedagógica 
dos Prazeres)  
Chill Out Party. 
 

10:30  
(Igreja dos Prazeres)  
Concerto de Música 
Clássica de Sandro 
Mussida, Olívia 
Salvadori e Jan 
Hendrickse.  
 
15:00 -21:30  
(Hotel Atlântico)  
Chill Out Party na 
Piscina do hotel com 
vários DJ’s e concerto 
soprano ao pôr-do-sol. 
(Entrada - 5€ com 
direito a buffet. 
Clientes do hotel não 
pagam). 



BIOGRAFIAS: 
 
Mark Fell é um artista multidisciplinar de Sheffield (Reino Unido). Depois de estudar cinema experimental e vídeo arte na Sheffield City Polytechnic, ele regressou à 
tecnologia computacional, música e som sintético. Em 1998, ele iniciou o lançamento de uma série de discos aclamados pela crítica, incluindo Mille Plateaux, Line, Editions 
Mego e Raster Noton. Fell é amplamente conhecido por explorar as relações entre estilos de música popular, como músicas electrónicas e club, e as abordagens 
tipicamente académicas de composição baseada em computador, com especial ênfase em sistemas algorítmicos e matemáticos. Desde as suas primeiras peças de música 
electrónica, a prática de Fell se expandiu para incluir trabalhos com imagens em movimento, instalação de som e luz, coreografia, crítica, projectos de curadoria e 
actividades educativas. Ele trabalhou com vários artistas, incluindo Yasunao Tone, Keith Fullerton Whitman, Okkyung Lee, Luke Fowler, Peter Gidal, John Chowning, 
Ernest Edmonds, Peter Rehberg, Oren Ambarchi e Carl Michael Von Hausswolff. Erkka Nissinen estudou na The Slade School of Fine Art em Londres e obteve o grau MFA 
da Academia de Belas Artes de Helsínquia, Finlândia, em 2001. As suas obras foram expostas internacionalmente, por exemplo, em Ellen de Bruijne Project Space em 
Amsterdão, Smart Projects Space em Amsterdão, Galeria Kluuvi Gallery do Art Museum de Helsínquia e no 1646 em Den Haag. Durante a Feira de Arte de Roterdão de 
2011, Nissinen ganhou o aclamado Prémio Illy. Em 2013, pela sua media art, foi-lhe atribuído o Prémio AVEK. Nissinen representou a Finlândia com Nathaniel Mellors na 
Bienal de Veneza 2017.  Rian Treanor (n.1988) é um artista e produtor baseado no norte do Reino Unido. A sua prática sonora re-imagina a intercepção da cultura club, da 
arte experimental e da música de computador, apresentando um mundo musical perspicaz e atraente de componentes interligados e fracturados. Com base no seu 
estudo com Lupo no Dubplates & Mastering de Berlim, além de anos que passou a fazer a curadoria do espaço de arte Enjoy, em Leeds, o som de Treanor usa estruturas 
rítmicas centradas, referenciando a dinâmica do garage e do techno do Reino Unido tão quanto os cut-ups de Fluxus e Dada. Depois de deixar uma impressão vívida em 
2015 com a estreia A Rational Tangle em 12 ", ele editou um cintilante segundo EP, Pattern Damage, no The Death of Rave em 2016, alcançando um ressonante 10/10 e 
álbum do mês na Mixmag e Boomkat. Desde então, Treanor tem atuado em locais incluindo GES-2 (RU), IMMA (IRL), Berghain (DE), OHM (DE), Cafe Oto (UK), CCA (UK), 
Empty Gallery (HK), Summerhall (UK), bem como tem participado em residências de artistas em yU + co[lab] em Hong Kong e com Counterflows na Índia, em 2016.  Pedro 
Correia é um Palhaço, Actor de Rua (Street Performer), criador de ruído e activista sorridente. Director de arte da Nuvem Voadora.  Bella Carreras está a formar-se, 
actualmente, em tingimento, impressão e desmembramento de figurinos para filmes, além de trabalhar em departamentos de guarda-roupa e arte para teatro, circo e 
cinema. Já deu assistência a artistas na produção de instalações e actuações, incluindo The Alternative Miss World com Andrew Logan, Out of A Morass com Giles Bailey e 
actuando com Marvin Gaye Chetwynd, na abertura do Edinburgh Art Festival 2016. Iniciou e desenvolveu uma lotaria de património, um projecto financiado, na Cosprop 
— uma grande casa de figurinos em Londres — para produzir um arquivo online dos seus figurinos históricos, além de oficinas, exposições e palestras.  Olivia Salvadori é 
uma soprano com formação clássica, uma performer a solo de ópera e uma artista de gravação experimental. Combinando a sua voz profunda e lírica e a sua paisagem 
sonora electrónica, a sua música cria uma união de vanguarda eclética. A sua voz poderosa, mas sublime, contrastada com o acompanhamento electrónico reflexivo e de 
influência clássica, criando um ambiente íntimo e carregado com subtons enigmáticos. Para Olivia, a música é uma jornada contínua e ilimitada, guiada pela visão pessoal 
e a criatividade. Ela percepciona a voz como uma escultura, um material vibrante localizado na intercepção das suas experiências íntimas e as pessoas com quem ela o 
partilha, um espaço em constante mudança na raiz da experiência vocal.  Sandro Mussida é um compositor, violoncelista, performer electrónico e artista de gravação em 
Londres. O seu trabalho questiona a identidade das línguas e as tradições musicais. Em particular, ele trabalha em torno da interacção entre campos acústicos/clássicos e 
eléctricos/electrónicos, escrevendo para orquestra, câmara e instrumentos a solo. No seu trabalho é central o papel do performer, a experiência do som no espaço e a sua 
relação com a memória. O seu trabalho é publicado pela Sony Classical, Boomkat, Tapeworms, Blume Editions. Ele é co-curador na TQS/Tutto Questo Sentire, residência 
focada em composição colectiva e pesquisas de som no campo da fusão de géneros. Tem colaborado com artistas como Mark Fell, Oren Ambarchi, Andre Vida ou John 
Colpitts.  Paul Modler é investigador, músico e compositor de música orientada por computador. Estudou engenharia na University of Karlsruhe onde formou-se como 
Diplom-Ingenieur. Na University of York, Reino Unido, doutorou-se em tecnologia musical. É professor na Karlsruhe University of Arts and Design (HfG), na Alemanha. 
Interessa-se pela espacialização multicanal, interacção musical, reconhecimento de gestos e controle gestual da música e técnicas de improvisação.  Karl D'Silva nasceu 
em Roterdão no final da década de 1980. É um multi-instrumentista que se sente confortável tanto a produzir e a cantar uma música pop como a testar os limites de 
resistência de seu sistema respiratório ao tocar o saxofone alto. Actuou com Thurston Moore, Damo Suzuki, Okkyung Lee, Ex-Easter Island Head, Rhys Chatham e Stephen 
Mallinder de Cabaret Voltaire, para citar alguns.  Joe Gilmore é um artista multidisciplinar e designer gráfico baseado em York. Ele trabalha principalmente com som e 
gráficos e o seu trabalho assume a forma de instalação, performance, impressão e arte em livro. O seu trabalho recente investiga a forma do livro, explorando novas 
topologias através da estrutura, layout e tipografia.  Rhiannon Silver Gilmore é uma artista britânica preocupada com o espaço entre as coisas - coisas físicas, bem como 
pensamentos, ideias e coisas. Ela explora essa preocupação através da criação, curadoria e blogues, muitas vezes utilizando o acto de copiar e intervenções performativas. 
Ela é a criadora e autor do blogue de imagem Intelligent Clashing e expõe internacionalmente.  Robert William Harris é um fotógrafo de natureza, autodidacta, nascido 
em Los Angeles, Califórnia, EUA. O seu trabalho tem sido apresentado nos EUA, Japão, Suíça e Alemanha.  
 
 
 
 




