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CIRCUITO CONTEMPORÂNEO 

ECrIS – Espaço de Criação e Invenção Sonora 

Música eletroacústica 

Data: 02 de setembro de 2022 – Sexta-feira / Horário: 20h 

Local: Conservatório UFMG – Av. Afonso Pena, 1534 – Centro BH/ MG 

Uso obrigatório de máscara. / Entrada franca. Info: 3409-8300 

 

O Circuito Contemporâneo apresenta na sexta-feira, 02 de setembro às 20h, obras 

eletroacústicas no Espaço de Criação e Invenção Sonora/ECrIS do Conservatório UFMG. No 

programa, obras de Chris Cree Brown, Ake Parmerud, Denis Smalley, compositores já 

experimentados e bem situados no panorama internacional. E Qingqing Teng, compositora 

chinesa, pertencente a uma geração mais recente, mas que se destaca no ambiente europeu. As 

três primeiras obras serão puramente acusmáticas (eletrônica gravada em mídia fixa) e a última 

será apresentada em vídeo, pois comporta um pensamento que inclui a cena com alguma 

teatralidade da parte do performer percussionista. 

 

Os concertos da série ocorrem no estúdio de música eletroacústica do ECrIS – Espaço de 

Criação e Invenção Sonora no Conservatório da UFMG. A série busca levar ao público belo-

horizontino a produção contemporânea voltada à mídia eletrônica em suas mais distintas 

vertentes. Equipado com um sistema de som de 12 canais, o estúdio disponibiliza uma 

experiência imersiva, onde os sons circulam em torno do ouvinte. 

 

O evento é aberto ao público. Como medida de prevenção da covid-19, lembramos que a UFMG 

mantém o uso obrigatório de máscara em seus espaços.  

 

Programa 

"Iron, peebles and gold dust" – Chris Cree Brown (2000) 12’ 11''  

"Repulse" – Ake Parmerud (1986) 10'  

"Pentes" - Dennis Smalley (2006) 13'18''  

“Le journal d’ un fou” – Qingqing Teng (2017) 12’54” 
 

 

 

 

CIRCUITO CONTEMPORÂNEO - Apresenta obras eletroacústicas no estúdio do ECrIS – Espaço de 

Criação e Invenção Sonora. 


