
            

Encontros AVLAB São Paulo

Originalmente  desenvolvido  e  implementado  no  Medialab-Prado  de  Madri  e 
atualmente em atividade em Madri, Córdoba(Argentina) e São Paulo, o  Encontro 
AVLAB  é  um  ciclo  didático  e  participativo  de  arte  e  tecnologia,  criações 
experimentais e atuações audiovisuais. O formato contempla em sua programação 
mensal  música  experimental,  arte  digital,  dispositivos  interativos,  processos  de 
áudio  e  vídeo  em  tempo  real,  além  de  plataformas  colaborativas  e  projetos 
educativos, científicos e de tecnologias sociais.

  - Curadoria geral e coordenação Daniel Gonzalez Xavier 
 

                                                                                                                                                        Transmissão via web e chat
                                                                                                    http://memelab.com.br/

                                                                         Conheça nosso canal de video em Vimeo, onde estão 
disponíveis os registros em vídeo dos Encontros AVLAB anteriores 

                                                         http://vimeo.com/channels/avlabsp

                                         
                                  
                       Terça feira, 11 de outubro, às 19:30h. Entrada Franca.

                             14  °   Encontro AVLAB S  ã  o Paulo   
Alterando  novos  e  velhos  devices para  produção  musical

                                              

- Apresentado por: Bruno Tozzini (Curador) e Philippe Bertrand (Co-curador) *

http://memelab.com.br/
http://vimeo.com/channels/avlabsp


Os  instrumentos  musicais  convencionais  hoje  podem  ter  as  suas  propriedades 
sonoras  alteradas  e  reprocessadas  através  de  gadgets,  smartphones,  tablets, 
laptops  e  todo  o  tipo  de  tecnologia  móvel  que  se  possa  imaginar.  Grande 
quantidade de aplicativos e interfaces a preços cada vez mais acessíveis fazem com 
que essa prática se popularize rapidamente e deixe de ser um nicho apenas para 
especialistas, autodidatas e curiosos em tecnologia. Na contra mão desta tendência,  
está  o  purismo  “vintage”  dos  amantes  do  analógico  e  a  valorização  de 
equipamentos antigos e suas sonoridades específicas. Existe uma barreira entre os 
mundos dos músicos amantes das tecnologias antigas e os músicos digitais?
 O 14° Encontro  AVLAB São  Paulo  visa  entender  as  características  destes  dois 
mundos e as possibilidades de hibridização destes modos de produção. A intenção é 
analisar os dispositivos e enfatizar as características processuais. O Encontro será 
finalizado com uma Jam Session usando ipad, iphone, emuladores, unidades de 
efeitos, voscoders e  game boy. 

* CURADORES CONVIDADOS:   

- Bruno Tozzini é publicitário com MBA em Branding e Diretor de Criação Associa-
do na agencia DM9DDB, responsável por disciplinas como Social Media, conteúdo e 
inovação. Desde 1999 está envolvido com internet, comunicação e produção musi-
cal. Foi atuante no cenário de ativismo cultural, arte, tecnologia e música experi-
mental com participação em eventos como F.I.L.E. (SP), Medialab-Prado (Madri) e 
Elevate  Festival  (Áustria)  além de  acumular passagem pela  área  de  criação  de 
agências inovadoras, como Espalhe Marketing de Guerrilha e AG407. Bruno Tozzini 
é responsável pelo projeto musical Reverse Tunes iniciado  em 2002 e focado em 
música extrema e experimental.  É produtor autodidata e curioso em tecnologia e 
instrumentos musicais. Atualmente se dedica ‘a produzir musica misturando instru-
mentos analógicos como “drum-machines”, sintetizadores e aplicativos de smartp-
hones e tablets.
  
- Philippe Bertrand é Diretor de Criação Associado na Dm9DDB, atuando com 
foco em inovação, convergência, branded content e estratégias digitais. Além de 
publicitário, é aprendiz de Sadhu, batizado no Ganges, e realizador independente. 
Desenvolve  há  cinco  anos  projetos  multimídia  ligados  à  mobilização  social, 
interações e engajamento digital. 

Programa do    14° Encontro  AVLAB  :    Alterando  novos  e  velhos    devices   para  produção   

musical.

- Emilio Carrera: Um breve repasso histórico sobre a produção e direção musical 

brasileira  nas  quatro  últimas  décadas.  

-  Vector Commander Live PA: Produção sonora e LIVE PA com equipamentos 

analógicos  e  conexão  internacional  em  rede  via  internet. 

- Droid-ON: Musica eletrônica experimental `a partir de emuladores. 



Convidados: 

 -  Emilio  Carrera:  Um breve  repasso  histórico  sobre  a 

produção e direção musical brasileira nas quatro ultimas décadas.  

 Emilio Carrera é um renomado pianista, arranjador e compositor musical brasileiro. 
Entre seus trabalhos mais recordados esta sua importante contribuição musical ao 
primeiro álbum dos Secos e Molhados, lançado em 1973. Mais recentemente, tocou 
piano e encarregou-se da direção musical e do arranjo no show Os Inclassificáveis 
de Ney Matogrosso. Também foi responsável por composições clássicas da publici-
dade  brasileira,  entre  elas  o  tema  das  propagandas  da  Brastemp.

 Após treze anos de estudos de piano clássico iniciou carreira como músico profissional em 
1969. Neste período de repressão e censura imposta pela ditadura militar, quando os 
boleros melosos e sambas-canções dominavam a programação musical das rádios e 
TVs, formou um grupo de perfil inovador e experimental chamado Bando. A forma-
ção era composta por duas baterias, duas guitarras, baixo, teclados e um vocal de 
cinco vozes, sendo uma das vozes feminina, da bela e talentosa Marisa Fossa.
 Em sua participação no Encontro AVLAB São Paulo, Emilio Carrera abordará diver-
sos temas de interesse cultural e musical como o surgimento e a importância dos 
Secos & Molhados, grupo  que rompeu em plena ditadura com os costumes e a es-
tética dos conjuntos musicais da época desafiando a  ordem cultural e social esta-
belecida. Emilio também vai detalhar questões técnicas sobre os arranjos, idéias de 
grooves, levadas rítmicas, linhas de baixo e frases musicais que atravessaram o 
tempo e passaram a fazer parte do DNA das canções brasileira em vários rearranjos 
atuais.
http://soundcloud.com/emilio-carrera/

-  Droid-ON: Musica eletrônica experimental  a partir  de 
emuladores.  Droid-ON é um projeto musical de Eduardo Melo focado em produção 
experimental  a  partir  de  emuladores,  e  dos  próprios  chips  dos  consoles  da 
Nintendo. Com o intuito de gerar música de baixa resolução que vangloria a sucata 

http://soundcloud.com/emilio-carrera/quem-sabe-de-carlos-gomes-e
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ney_Matogrosso
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tecnológica,  o  projeto  Droid-ON teve  início  em 2008,  sempre  influenciado  pela 
sonoridade áspera e obsoleta de videogames antigos. Droid-ON é Integrante do 
selo hippanze.org, que contempla artistas de Chipmusic do Brasil e do mundo inteiro. 
Em sua participação no Encontro AVLAB, Eduardo Melo apresentará  através  dos 
seus  instrumentos  e  equipamentos  a  sua  atípica  maneira  de  produzir  e  o 
protagonismo da emulação em suas produções e atuações ao vivo. 
http://droidon.bandcamp.com/
www.chippanze.org
http://vimeo.com/chippanze
www.youtube.com/wearechippanze

- Vector Commander Live PA: Produção sonora e 
LIVE PA com equipamentos analógicos e conexão internacional em rede via Inter-
net.
 
 Vector Commander é o principal projeto de techno do produtor e Dj Alex Strunz, 
também responsável por outros projetos sonoros. A proposta de Vector Commander 
consiste na criação de música techno sem fronteiras e com diversas fusões de mais 
variados estilos e influências.    O formato do Live PA, segue uma linha analógica 
dentro do techno, mesclando diversas tendências/influências como o electro e o in-
dustrial/ebm. Nas apresentações ao vivo de Vector Commander sempre são usadas 
baterias eletrônicas valvuladas, unidade de efeitos e outras ferramentas que possi-
bilitam a interferências sonoras, mostrando que a criatividade entre os softwares e 
os hardwares não tem limite. 
 

Em sua participação no Encontro AVLAB # 14, Alex Strunz mostrará de modo práti-
co e didático seus procedimentos com as máquinas valvuladas entre outras tecnolo-
gias que lhe permitem alcançar um som extremamente nítido e forte. Também nos 
revelará detalhes do seu trabalho como criador e manager do Selo brasileiro de Te-
chno "Extreme Forces" e suas conexões com diferentes plataformas musicais como 
a Radio Techno Canadá, onde há três anos Alex é responsável por um programa 
chamado Vector Radio.  
http://www.soundcloud.com/vectorcommander 
http://www.myspace.com/vectorcommanderproject 
http://www.myspace.com/extremeforces

http://www.myspace.com/extremeforces
http://www.myspace.com/vectorcommanderproject
http://www.soundcloud.com/vectorcommander
http://www.youtube.com/wearechippanze
http://vimeo.com/chippanze
http://www.chippanze.org/
http://droidon.bandcamp.com/


Encontros AVLAB

Formato Criado e implementado originalmente pelo Medialab-Prado de Madri, os Encontros 
surgem  com  a  ideia  de  oferecer  um  espaço  físico  para  compartilhar  conhecimentos 
específicos  e  gerais,  críticas  e  opiniões  sobre  os  processos  criativos  nos  âmbitos 
mencionados, em que a participação crítica do público é fundamental.

   Em cada Encontro AVLAB são convidadas três propostas artísticas (individual, coletiva ou 
projeto colaborativo) para realizar uma apresentação conceitual e técnica de forma breve e 
informal,  seguida  de  uma  demonstração  prática  como  um “pocket-show  multimídia”  ou 
performance audiovisual  de curta duração.  Cada edição convida um mediador ou diretor 
rotativo  diferente  que,  junto  com  o  curador  Daniel  Gonzalez  Xavier,  concebem  a 
programação e o desenvolvimento conceitual dos Encontros. As jornadas são documentadas 
integralmente  e  publicadas  com  licenças  específicas  Creative  Commons.  
http://vimeo.com/channels/avlabsp

Objetivos específicos:

+  Aproximar  o  público  dos  artistas,  revelando  métodos  de  produção  e  detalhes  de 

funcionamento de ferramentas artísticas analógicas e digitais.

+  Potencializar  a  relação  e  o  diálogo  entre  criadores  de  diferentes  disciplinas  e  cenas 

artísticas.

+ Ajudar o público a decifrar, de forma didática, o que está “oculto” nas produções artísticas 

e multimídia.

Organização Centro Cultural da Espanha em São Paulo  / Agência Espanhola de 

Cooperação para o Desenvolvimento - AECID. O CCE_SP realiza um intenso trabalho em

associação com os poderes públicos e com uma diversificada gama de instituições e 

organizações da sociedade civil. A ênfase do trabalho em São Paulo, não se limita a 

promoção  da  cultura  espanhola,  mas  reside  no  desenvolvimento  de  iniciativas  que 

agreguem diferentes atores locais e ibero-americanos visando a promoção da cultura 

como  fator  de  desenvolvimento.  Trata-se,  portanto,  de  fomentar  o  encontro  de 

experiências e recursos para apoiar espaços de reflexão, intercâmbio e diálogo, e assim, 

apoiar a produção artística, cultural e o seu papel como fator de desenvolvimento.

www.ccebrasil. org.br

http://vimeo.com/channels/avlabsp


Curadoria  Geral  e  Coordenação_Daniel  Gonzalez  Xavier  (São  Paulo,  1980)  é 

Gestor  Cultural  e  Curador  Independente  especializado  em  arte,  tecnologia,  artes 

sonoras e audiovisuais. Foi Mediador Cultural de Medialab-Prado, Madri e Coordenador 

dos Encuentros AVLAB também em Madri. É Fundador do coletivo ciberativista TEMP. Em 

2004 e 2005 foi  coordenador  e  curador  do  Festival  FILE Hipersonica.  Mestrado  em 

Gestão Cultural pela Universidad Carlos Tercero de Madrid e Dotorando en Artes pela 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Formato Original_ Medialab-Prado  é um programa institucional e público da área 

das artes da prefeitura de Madri, dedicado a confluência entre as artes, tecnologias, 

ciências e sociedade www.medialab-prado.es

-------------------------------------------------------------------------------------

Data 11 de outubro de 2011 | Horário 19h30 às 21:30h | Local Av. Angélica, 1091 

Higienópolis – São Paulo SP |

Contato  11 3822 2627

Daniel González Xavier daniel.g@medialab-prado.es

Miguel de Castro de Perez e Amadeu Zoe cultura4@ccebrasil.org.br

mailto:cultura4@ccebrasil.org.br
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