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Oi Futuro apresenta
FILE Hipersônica Encontro
EVENTO EXPERIMENTAL DE MÚSICA ELETRÔNICA
Público poderá interagir com os artistas Euphorie (França), Panetone
(Brasil), Tristan Shone (Estados Unidos), Pulselooper (Brasil) e Minusbaby
(Estados Unidos), que criam novos instrumentos de música eletrônica.
Oi Futuro em Ipanema
Rua Visconde de Pirajá, 54
Ipanema, Rio
Dias 1, 2 e 3 de abril de 2011
Entrada Franca

Oi Futuro apresenta três noites de encontro, dias 1, 2 e 3 de abril
de 2011, em um evento que reúne cinco importantes artistas brasileiros
e estrangeiros que criam novos instrumentos de música eletrônica.
Os artistas Euphorie (França), Panetone (Brasil), Tristan Shone (Estados
Unidos), Pulselooper (Brasil) e Minusbaby (Estados Unidos) têm em comum o
fato de criarem seus próprios instrumentos eletrônicos. “FILE Hipersônica
Encontro” integra o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica - FILE
Hipersônica Rio 2011, que acontece no Rio desde 2006 e que inclui o FILE
Games, a ser apresentado no Oi Futuro do Flamengo de 12 de abril
a 1º de maio de 2011.
Evento experimental de sonoridade eletrônica, o “FILE Hipersônica
Encontro” possibilita a interação do público, não só entre si, mas com os
artistas. O público poderá ainda conhecer de perto os instrumentos dos
artistas, saber como foram feitos, como funcionam, além de poder mostrar
suas próprias propostas. “Caso alguém tenha alguma proposta ou tenha
inventado algo como, por exemplo, uma nova batida, uma nova música, um
novo instrumento ou mesmo um novo conceito, poderá levar estes trabalhos
na forma de CD ou DVD e entregá-lo à nossa equipe”, explicam os curadores.
Eles contam que haverá também um ambiente onde as pessoas poderão “dar seus
depoimentos, expressar suas ideias e propor novos conceitos”. Tudo isto
será registrado através de uma unidade de captação de vídeos, e o resultado
ficará exposto no Oi Futuro Ipanema durante o mês de abril.
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SOBRE O FILE
Desde 2000 o FILE – Festival Internacional de Linguagem Eletrônica –
constitui uma plataforma interdisciplinar internacional para incentivar
o desenvolvimento de projetos inovadores e criativos na área das artes
e das tecnologias. O FILE é uma organização cultural sem fins lucrativos
que viabiliza uma reflexão sobre as principais questões do contexto
eletrônico-digital contemporâneo mundial, sempre tendo em vista uma
visão globalizada e transdisciplinar na complexidade política
do universo cultural de nosso tempo.
Há doze anos, o FILE colabora, através de exposições e simpósios,
com o desenvolvimento estético-tecnológico que as novas linguagens
eletrônicas e digitais possibilitam às culturas contemporâneas, bem
como posicionou o Brasil no contexto mundial dessas novas tendências.

SOBRE O OI FUTURO
O Oi Futuro tem a missão de democratizar o acesso ao conhecimento para
acelerar e promover o desenvolvimento humano. O principal foco das ações
do instituto de responsabilidade da Oi é a promoção de um futuro melhor
para os brasileiros, reduzindo distâncias geográficas e sociais.
Os programas Oi Tonomundo, Oi Kabum! (escolas de arte e tecnologia),
NAVE e Oi Novos Brasis atendem 600 mil crianças e jovens, desenvolvendo
metodologias educacionais inovadoras, promovendo a inclusão digital
e fornecendo conteúdo pedagógico para a formação de professores e
educadores da rede pública. O Oi Conecta, um programa em parceria com
o Governo Federal, leva banda larga a mais de 40 mil escolas públicas,
beneficiando cerca de 26 milhões de alunos. Na área cultural, O Oi Futuro
atua como gestor do Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados,
mantém dois espaços culturais no Rio de Janeiro (RJ) e um em Belo Horizonte
(MG), além do Museu das Telecomunicações nas duas cidades. O Oi Futuro
apóia, ainda, projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte. A Oi
foi a primeira companhia de telecomunicações a apostar nos projetos sócioeducativos inseridos na nova Lei. www.oifuturo.org.br
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PROGRAMAÇÃO
1º de abril de 2011:
19h Concentração
20h Euphorie
Apoteose
2 de abril de 2011:
19h Concentração
20h Panetone
Tristan Shone
Apoteose
3 de abril de 2011:
19h Concentração
20h Pulselooper (André ZP)
Minusbaby
Apoteose
SERVIÇO
FILE Hipersônica Encontro
Dias 01, 02 e 03 de abril de 2011, às 19h
Oi Futuro
Rua Visconde de Pirajá, 54/3º andar - Ipanema
(21) 3201.3010
Entrada Franca
Haverá distribuição de senhas a partir 19h
Capacidade: 80 lugares
www.file.org.br
Oi Futuro – Assessoria de Comunicação
Letícia Duque – 21 3131 2517
letícia.duque@oi.net.br
Mais informações: CW&A Comunicação
Claudia Noronha / Beatriz Caillaux/ Marcos Noronha
21 2286.7926 / 3285.8687
claudia@cwea.com.br / beatriz@cwea.com.br/ marcos@cwea.com.br

