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RadiaLx 2012
Festival Internacional de Arte Rádio
27 a 30 de Junho, 88.4MHz Lisboa
O RadiaLx é um festival internacional de arte rádio que acontece de dois em dois
anos em Lisboa desde 2006. Durante vários dias ocupará uma frequência
temporária FM (88.4MHz) em Lisboa para transmitir trabalhos de arte rádio de
mais de 70 artistas provenientes de 30 países.
A cada dois anos o RadiaLx congrega um conjunto internacional de artistas
inovadores e apresenta vários dias de emissões de rádio, intervenções e
performances. Sob o mote "novas e esquecidas formas de fazer rádio", o evento
surgiu da necessidade de debater e alargar as ideias relacionadas com a rádio
enquanto catalizador social, cruzando a necessidade de encontrar acções e
narrativas alternativas, assim como alcançar uma voz mais plural e participativa
neste meio.
A quarta edição apresenta várias emissões e projectos de rádio e estabelecer
uma plataforma de discussão sobre a diversidade deste meio. Esperamos que
este evento espelhe as várias possibilidades e transformações da rádio, desde
nóveis formas de explorar a tecnologia e a comunicação, como abrir o seu uso às
muitas vezes silenciadas vozes da nossa sociedade.
Além do nosso estúdio no IST, esta edição do festival inclui novos parceiros que
partilham do nosso entusiasmo pela rádio criativa, e oferecem locais tão
inspiradores como o Jardim da Estrela, Galeria Boavista e a Flausina. E nada
disto
seria possível sem a colaboração de todos os artistas, músicos e
produtores que participam no festival e a quem deixamos o nosso
agradecimento.
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Eventos
Transmissão em frequência temporária em Lisboa, 88.4MHz de 27 de Junho a 8
de Julho, 24h/24h.
De 28 a 30, das 12 às 17h, haverá emissão em directo a partir do estúdio da
Rádio Zero. Neste horário o estúdio pode ser visitado pelo público.

dia 27, QUA, 22h, Flausina
morada: Calçada Salvador Correia de Sá
A 4ª edição do Festival RadiaLx abre na Flausina, a partir das 22h de Quarta com
dois concertos e improvisação rádio pela noite dentro.
2+n - Miguel Cardoso and Ricardo Guerreiro têm desenvolvido ambientes de
interação computacional em SuperCollider para a geração e processamento de
som em tempo real. Em 2+n promovem a interacção destes dois conjuntos de
algoritmos com n realidades distintas.
Ricardo Webbens tem seguido um caminho que de experimentalismo
multidisciplinar que cruza a arte sonora com a digital media art. Aqui é
acompanhado por Maria Radich na voz e movimento e por Paulo Curado nos
sopros.

dia 28, QUI, 22h, Galeria Boavista
morada: Rua da Boavista, 50
Durante o mês de Junho, a Galeria Boavista, ocupada pelos jardineiros do c-e-m
e do Pedras d'Agua, com a preparação da “documentação: pessoas e lugares”,
acolhe em parceria com o Radialx e a Stress.fm duas noites de performances
sonoras, cruzando Dub, Freestyle, e música improvisada.
Concerto Dub Sound System performance.
Many are called / few are chosen! / Only the Fitas of the Fittest survive! / Dub
down Babylon!no
Corey Marc Fogel, percussionista e performer, residente em Los Angeles,
apresenta o seu trabalho a solo em redor de encontros improvisacionais com
sons, objectos, texteis, comidas, atravessando várias disciplinas desde o vídeo à
instalação.
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dia 29, SEX, 21h, Instituto Superior Técnico
morada: Av. Rovisco Pais
Um concerto dividido entre os dois terraços das Torres do Instituto Superior
Técnico. A audiência terá de escolher entre a torre Norte e Sul para apreciar
quer o evento, quer da magnífica vista de pôr-do-sol sobre Lisboa.
Dois músicos por terraço. Carlos Santos e Rogerio Silva na Torre Norte, Paulo
Raposo e Eduardo Chagas na Torre Sul. Esta actuação une-se através da
emissão rádio e parte do facto que o conhecimento sobre a dinâmica física da
formação e crescimento das nuvens ainda têm algo de desconhecido. As teorias
que explicam a estrutura das nuvens estabelecem assim um ponto de partida e
uma metáfora para este concerto rádio nos telhados.
Inscrições para assistir: radialx@radiozero.pt

dia 29, SEX, 22h, Galeria Boavista
morada: Rua da Boavista, 50
Ricardo e Rodrigo formam um dueto de violoncelo e dispositivos electrónicos.
Rodrigo, conhecido do projecto RED Trio, foca-se na música improvisada rápida e
energética.
Ricardo tem estado activo desde os anos 90,
actuando e cooperando
intensamente com músicos, artistas visuais e coreógrafos. Maranha, Silva, Mota
e Wanke apresentam uma interacção única entre 2 dobros (guitarras de
ressonância) e 2 harmoniums, tendo vindo a demonstrar uma contínua e já
longa exploração musical, estimulando novas formas de ouvir.

dia 30, SAB, 19h, Jardim da Estrela
morada: Praça da Estrela, Jardim da Estrela
Grande concerto final com uma orquestra de 24 musicos no Jardim da Estrela às
19h. A variable geometry orchestra é considerado o melhor grande conjunto
orquestral de improvisação do país e protagoniza o encerramento do RadiaLx
2012.
Todos os amigos da Rádio Zero e simpatizantes de formas diferentes de ouvir a
rádio estão convidados para um jantar de confraternização e fecho, no Jardim da
Estrela, às 20h.
Inscrições para radialx@radiozero.pt
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Produção/Parceiros/Apoios
O festival RadiaLx é organizado pela Rádio Zero. A Rádio Zero é parte da AEIST e
situa-se no Instituto Superior Técnico, emitindo online em
http://www.radiozero.pt.
Parceiros: Flausina, Stress.fm, Jardim da Estrela, Galeria Boavista, pedras d’água
2012 e c-e-m (centro em movimento)
Apoio: Instituto Superior Técnico e Antena 2.

Contactos
Responsáveis pelo festival
Ricardo Reis, rreis@radiozero.pt, 964381009, 912901424
Paulo Raposo, sirrpauloraposo@gmail.com, 918933153

Email geral
radialx@radiozero.pt

Morada
Rádio Zero / AEIST
Av. Rovisco Pais
1049-001 Lisboa
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