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O FESTIVAL

Considerado um dos principais
festivais de arte e tecnologia de Minas
Gerais, o MARTE chega à sua segunda edição
na cidade histórica de Ouro Preto com uma ampla
programação composta por instalações, performances,
painéis de debate, palestras, intervenções sonoras-visuais e
muitos shows. Com curadoria assinada por Barral Lima,
Carolina Daves, Erick Krulikowski, Fabiana Batistela e Henrique
Roscoe, o festival apropria-se da música como objeto central
para a investigação de diversos temas como economia criativa,
turismo, realidade aumentada e tecnologia. Num contraste
entre clássico e contemporâneo, o festival ocupará três dos
principais pontos turísticos da cidade histórica de Ouro
Preto: a Casa da Ópera - o teatro mais antigo em
funcionamento da América Latina; a Praça
Tiradentes - cartão postal da cidade; e o Museu
da Inconﬁdência, uma das maiores
atrações turísticas do estado.

PROGRAMACAO
QUINTA-FEIRA
19H30 | SOLENIDADE DE ABERTURA DO FESTIVAL
Local: Casa da Ópera
20H ÀS 20H50 | SHOW
FELIPE DE OLIVEIRA | Local: Casa da Ópera
21H10 ÀS 22H | SHOW
MARIA BERALDO | Local: Casa da Ópera

20H30 ÀS 22H30 | INSTALAÇÃO FIXA "NÃO É FOTO, É VÍDEO!"
por CAMILA BUZELIN
Local: Praça Tiradentes
22H ÀS 23H | SHOW
LUIZA LIAN | Local: Palco Praça Tiradentes

sexta-FEIRA
INSTALAÇÃO VIRTUAL JANDIG
por VJ PIXEL, HEBERT VALOIS
E CLÁUDIO SANTOS
(Disponível na rede durante todo o período do
festival através do link
https://jandig.app/marte2019/)
10H ÀS 13H | OFICINA
DESIGN THINKING PARA MÚSICOS E
EMPREENDEDORES DA MÚSICA: COMO
GERAR SOLUÇÕES CRIATIVAS PARA ENGAJAR
O PÚBLICO
Eduardo Loureiro
(Co-fundador da Design Thinking Group Brasil)
Local: Auditório Secretaria de Turismo de Ouro
Preto
14H ÀS 15H | PALESTRA
COMO IMPULSIONAR SUA CARREIRA MUSICAL
Barral Lima (CEO do Grupo UN Music e
idealizador do MARTE Festival)
Erick Krulikowski (Diretor executivo do iSetor e
idealizador do MARTE Festival)
Local: Anexo do Museu da Inconﬁdência
15H30 ÀS 17H | PALESTRA
ECOSSISTEMA DA MÚSICA
Iuri Freiberger (Diretor em Gramo Design
Estratégico, empresa de inteligência de
mercados criativos)
Local: Anexo do Museu da Inconﬁdência
17H30 ÀS 18H30 | PALESTRA
DATA SIM E SUAS PRIMEIRAS PESQUISAS:
A IMPORTÂNCIA DE DADOS E INFORMAÇÕES
CONFIÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO
MERCADO DA MÚSICA
Daniela Ribas (Diretora do DATA SIM, núcleo de
pesquisa da Semana Internacional de Música de
São Paulo)
Local: Anexo do Museu da Inconﬁdência

19H ÀS 22H | INSTALAÇÃO FIXA "NÃO É FOTO, É VÍDEO!"
por CAMILA BUZELIN
Local: Praça Tiradentes
19H30 ÀS 20H30 | SHOW - Performance
LUMIA - HENRIQUE ROSCOE E JOANA
BOECHAT
Local: Casa da Ópera
19H55 ÀS 20H45 | INSTALAÇÃO ITINERANTE
SUAVECICLO
por VJ SUAVE
Local: Circuito Centro Histórico
20H45 ÀS 21H30 | PERFORMANCE
LISE + LUGARES DO INVISÍVEL
Local: Palco Praça Tiradentes
21H35 ÀS 21H42 | MAPPING - WE ARE NATURE
VJ ELETROIMAN (Ricardo Cançado)
Local: Praça Tiradentes
21H50 ÀS 22H40 | SHOW - Apresentação
musical tecnológica
LUCAS ESTRELA
(VJ 1MPAR - Henrique Roscoe)
Local: Palco Praça Tiradentes
23H ÀS 00H | SHOW
UANÁ SYSTEM
Local: Palco Praça Tiradentes

´
SABADO
INSTALAÇÃO VIRTUAL JANDIG
por VJ PIXEL, HEBERT VALOIS E CLÁUDIO SANTOS
(Disponível na rede durante todo o período do
festival através do link
https://jandig.app/marte2019/)
10H ÀS 13H | OFICINA
MÚSICA E TECNOLOGIA: PRODUÇÃO E
PERFORMANCE MUSICAL COM SUPORTE
ELETRÔNICO
Felipe Julian (Craca Beat) (Músico, Produtor e Artista
Visual)
Local: Auditório Secretaria de Turismo de Ouro Preto
14H ÀS 15H30 | PAINEL
CIDADES CRIATIVAS: MÚSICA, AUDIOVISUAL E
DESENVOLVIMENTO com:
Daniel Neves (Presidente ANAFIMA - associação
Nacional da Indústria da Música)
Mônica Botelho (Presidente da Fundação Cultural
Ormeo Junqueira Botelho)
César Piva (Diretor do Polo Audiovusual da Zona da
Mata MG)
Janilton Prado (Secretário de Esporte, Cultura, Lazer
e Turismo de Santa Rita do Sapucaí/MG)
Angelo Oswaldo (Jornalista, ex-Ministro e Secretário
da Cultura do Estado de Minas Gerais e ex-Prefeito de
Ouro Preto)
Moderadora: Carolina Daves (Diretora Executiva do
Grupo UN Music e idealizadora do MARTE Festival)
Local: Anexo do Museu da Inconﬁdência
16H ÀS 17H30 | PAINEL
MÚSICA, ARTE E TECNOLOGIA: NOVOS CAMINHOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ARTISTAS, DA
CULTURA E TURISMO com:
Felipe Guerra (Secretário Municipal de Turismo,
Indústria e Comércio de Ouro Preto)
Zaqueu Astoni (Secretário Municipal de Cultura e
Patrimônio de Ouro Preto)
Iuri Freiberger (Diretor em Gramo Design Estratégico,
empresa de inteligência de mercados criativos)
Pena Schmidt (Lista das Listas)
Moderadora: Luisa Gontijo (Sócia da Retalho
Comunicação)
Local: Anexo do Museu da Inconﬁdência

18H ÀS 19H30 | PAINEL
ONLINE X OFF-LINE: COMO A TECNOLOGIA E A
INOVAÇÃO PODEM IMPACTAR A EXPERIÊNCIA
ARTÍSTICA E OS FESTIVAIS com:
Felipe Julian (Craca Beat) (Músico, Produtor e
Artista Visual)
Dani Nega (Rapper e Atriz)
Patrícia Tavares (Diretora Do Brasil Eventos)
Barral Lima (CEO do Grupo UN Music e
idealizador do MARTE Festival)
Moderador: Erick Krulikowski (Diretor executivo
do iSetor e idealizador do MARTE Festival)
Local: Anexo do Museu da Inconﬁdência
19H ÀS 22H | INSTALAÇÃO FIXA "NÃO É FOTO, É VÍDEO!"
por CAMILA BUZELIN
Local: Praça Tiradentes
19H30 ÀS 20H30 | SHOW - Performance
MARCELO COELHO & MCLAV.IN
Local: Palco Praça Tiradentes
20H30 ÀS 21H | MAPPING 3D ESTEREÓPTICO 2.0
VIGAS (Leandro Mendes)
Local: Praça Tiradentes
21H ÀS 22H | SHOW - Performance
CRACA & DANI NEGA
Local: Palco Praça Tiradentes
21H40 ÀS 22H30 | INSTALAÇÃO ITINERANTE
SUAVECICLO
por VJ SUAVE
Local: Circuito Centro Histórico
22H10 ÀS 22H17 | MAPPING - WE ARE NATURE
VJ ELETROIMAN (Ricardo Cançado)
Local: Praça Tiradentes
22H30 ÀS 00H | SHOW
CURUMIN CONVIDA TULIPA RUIZ, RUSSO
PASSAPUSSO E ANELIS ASSUMPÇÃO
(VJ 1MPAR - Henrique Roscoe)
Local: Palco Praça Tiradentes

DOMINGO
INSTALAÇÃO VIRTUAL JANDIG
porVJ PIXEL, HEBERT VALOIS E CLÁUDIO SANTOS
(Disponível na rede durante todo o período do festival
através do link https://jandig.app/marte2019/)

19H10 ÀS 20H | INSTALAÇÃO ITINERANTE
SUAVECICLO
por VJ SUAVE
Local: Circuito Centro Histórico

10H ÀS 13H | WORKSHOP
PROJETOS CULTURAIS INTELIGENTES: COMO FAZER
SEU PROJETO SE DESTACAR EM EDITAIS E LEIS DE
INCENTIVO
Daniel Morelo (Compositor, Produtor Cultural e
Comunicador)
Simone Marçal (Gestora Cultural e parecerista do
Ministério da Cultura)
Local: Auditório Secretaria de Turismo de Ouro Preto

20H ÀS 22H | INSTALAÇÃO FIXA - "NÃO É
FOTO, É VÍDEO!"
por CAMILA BUZELIN
Local: Praça Tiradentes

18H00 ÀS 20H | INSTALAÇÃO FIXA - ANTES DO CORPO
por LUNA VENTURA E TIAGO TEREZA
Local: Praça Tiradentes

21H ÀS 22H | SHOW
CONGADAR | (VJ 1MPAR - Henrique Roscoe) |
Local: Palco Praça Tiradentes

20H ÀS 20H50 | SHOW - Apresentação musical
tecnológica
ATR | (VJ 1MPAR - Henrique Roscoe)
Local: Palco Praça Tiradentes

OFICINAS E WORKSHOP
26 DE JULHO
10H ÀS 13H | OFICINA
DESIGN THINKING PARA MÚSICOS E EMPREENDEDORES DA MÚSICA: COMO
GERAR SOLUÇÕES CRIATIVAS PARA ENGAJAR O PÚBLICO
Design Thinking como abordagem para solução criativa de problemas complexos, não só pode,
como deve ser utilizada por quem atua nos setores de cultura e economia criativa.
Especialmente na música, o Design Thinking pode ser utilizado como motor para entender as
dores e demandas do público e cocriar soluções adequadas que podem abranger diferentes
aspectos como: composição, posicionamento, distribuição, experiência performática e
divulgação. Além disso pode ser usada para criar novas formas de comunicar e de consumir
momentos musicais.

Eduardo Loureiro (Co-fundador da Design Thinking Group Brasil)
Local: Auditório Secretaria de Turismo de Ouro Preto
Inscrições: martefestival.com.br (vagas limitadas)
27 DE JULHO
10H ÀS 13H | OFICINA
MÚSICA E TECNOLOGIA: PRODUÇÃO E PERFORMANCE MUSICAL COM
SUPORTE ELETRÔNICO
Os caminhos para a interação humano x máquina e a conexão da música com outras linguagens
como vídeo, robótica, iluminação, interatividade, etc. Velhas e novas tecnologias trabalhando
juntas. Serão apresentados e experimentados softwares, hardwares e gambiarras que
permitem a produção de música e imagem em tempo real.

Felipe Julian (Craca Beat) (Músico, Produtor e Artista Visual)
Local: Auditório Secretaria de Turismo de Ouro Preto
Inscrições: martefestival.com.br (vagas limitadas)
28 DE JULHO
10H ÀS 13H | WORKSHOP
PROJETOS CULTURAIS INTELIGENTES: COMO FAZER SEU PROJETO SE
DESTACAR EM EDITAIS DE LEIS DE INCENTIVO
Simone Marçal (Gestora Cultural, e parecerista do Ministério da Cultura, FSA –
Fundo Setorial do Audiovisual, ANCINE, LIC Distrito Federal)
Daniel Morelo (Compositor, Produtor Cultural e Comunicador)
Local: Auditório Secretaria de Turismo de Ouro Preto
Inscrições: martefestival.com.br (vagas limitadas)

PALESTRAS
26 DE JULHO

14H ÀS 15H | PALESTRA
COMO IMPULSIONAR SUA CARREIRA MUSICAL
O encontro propõe uma discussão em torno de novas estratégias, buscando caminhos para o
desenvolvimento de carreiras artísticas musicais em nichos segmentados. Desmistiﬁcando o mito “artista” os caminhos dos nichos e dos hits.
Participantes:

Barral Lima (CEO do Grupo UN Music e idealizador do MARTE Festival)
Erick Krulikowski (Diretor executivo do iSetor e idealizador do MARTE Festival)
Local: Anexo do Museu da Inconﬁdência

26 DE JULHO

15H30 ÀS 17H | PALESTRA
ECOSSISTEMA DA MÚSICA
Falar de música e negócios, tem, por natureza, um efeito contraditório. No entanto, a capacitação para
negócios de música, compreendendo sua cultura - seu ecossistema, práticas, recursos, pessoas e
relacionamentos - é, provavelmente, a forma mais efetiva de criar condições para música ser vista como
trabalho, e não hobbie. Então aqui fala-se de processo onde a música encontra o negócio. Entender este
processo, e desvencilhar o fazer, é o Santo Graal no mundo dos artistas e de todos os produtos, serviços e
experiências onde música está. Quem vira esta chave abre o mundo dos segredos aparentemente tão bem
guardados por aqueles habituados a ter a música como seu dia a dia.

Iuri Freiberger (Diretor em Gramo Design Estratégico, empresa de inteligência de mercados criativos)
Local: Anexo do Museu da Inconﬁdência

26 DE JULHO

17H30 ÀS 18H30 | PALESTRA
DATA SIM E SUAS PRIMEIRAS PESQUISAS: A IMPORTÂNCIA DE DADOS E
INFORMAÇÕES CONFIÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DA
MÚSICA
Em 2018, a SIM São Paulo lançou seu núcleo de pesquisa DATA SIM, o único no Brasil dedicado 100% a
levantamento de dados, estudos e mapeamento do mercado da música brasileiro, com patrocínio da Natura
Musical, apoio da J.Leiva Cultura&Esporte, do Sympla e direção de Fabiana Batistela e Dani Ribas. Seu
primeiro projeto: "O Mercado da Música de São Paulo - Parte I, Espaços de Música ao Vivo” descreveu o perﬁl
e demonstrou a importância econômica e cultural dos espaços dedicados à música ao vivo da cidade. A
pesquisa também explorou a programação musical desses espaços: número de shows e contratações
artísticas por ano; gêneros mais programados; características identitárias; receptividade para propostas
experimentais/inovadoras e de outros locais; fontes de informação utilizadas pelos curadores; formas de
comunicação com o público. Esses pontos serão apresentados e discutidos na palestra para que os
proﬁssionais de diversas áreas da cadeia produtiva da música percebam a importância de dados e
informações conﬁáveis para resultados mais efetivos em suas áreas de atuação e para o desenvolvimento do
mercado em geral.

Daniela Ribas (Diretora do DATA SIM, núcleo de pesquisa da Semana Internacional de Música de São Paulo)
Local: Anexo do Museu da Inconﬁdência

PAINEIS
27 DE JULHO
14H ÀS 15H30 | PAINEL
CIDADES CRIATIVAS: MÚSICA, AUDIOVISUAL E DESENVOLVIMENTO
Participantes:
Daniel Neves (Presidente ANAFIMA - Associação Nacional da Indústria da Música)
Mônica Botelho (Presidente da Fundação Cultural Ormeo Junqueira Botelho)
César Piva (Diretor do Polo Audiovisual da Zona da Mata MG)
Janilton Prado (Secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo de Santa Rita do
Sapucaí/MG)
Angelo Oswaldo (Jornalista, ex-Ministro e Secretário da Cultura do Estado de Minas Gerais
e ex-Prefeito de Ouro Preto)
Moderadora:
Carolina Daves (Diretora Executiva do Grupo UN Music e idealizadora do MARTE Festival)

Local: Anexo do Museu da Inconﬁdência
27 DE JULHO
16H ÀS 17H30 | PAINEL
MÚSICA, ARTE E TECNOLOGIA: NOVOS CAMINHOS PARA O
DESENVOLVIMENTO DOS ARTISTAS, DA CULTURA E TURISMO
Participantes:
Felipe Guerra (Secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Ouro Preto)
Zaqueu Astoni (Secretário Municipal de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto)
Iuri Freiberger (Diretor em Gramo Design Estratégico, empresa de inteligência de mercados
criativos)
Pena Schmidt (Lista das Listas)
Moderadora:
Luisa Gontijo (Sócia da Retalho Comunicação)

Local: Anexo do Museu da Inconﬁdência
27 DE JULHO
18H ÀS 19H30 | PAINEL
ONLINE X OFF-LINE: COMO A TECNOLOGIA E A INOVAÇÃO PODEM IMPACTAR
A EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA E OS FESTIVAIS
Participantes:
Felipe Julian (Craca Beat) (Músico, Produtor e Artista Visual)
Dani Nega (Rapper e Atriz)
Patrícia Tavares (Diretora Do Brasil Eventos)
Barral Lima (CEO do Grupo UN Music e idealizador do MARTE Festival)
Moderador:
Erick Krulikowski (Diretor executivo do iSetor e idealizador do MARTE Festival)
Local: Anexo do Museu da Inconﬁdência

ABRA
SEUS
OLHOS
PARA
NOVOS
MUNDOS

PARTICIPANTES
Angelo Oswaldo | Jornalista, escritor e advogado, foi prefeito de
Ouro Preto, MG (1993-1996/2005-2008/2009-2012) e
secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais no Governo de
Itamar Franco (1999-2002); no Gorverno de Fernando
Pimentel (2014-2018); Foi Ministro Interino de Estado da
Cultura (1986-88), e dirigiu o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, IPHAN. É membro da Academia Mineira de
Letras e sócio do Instituto Histórico e Geográﬁco Brasileiro e do
Instituto Histórico e Geográﬁco de Minas Gerais, sendo acadêmico-correspondente
da Academia de Belas Artes de Lisboa e membro da Academia Brasileira de Artes.
Foi também presidente do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM (2013-14).

Barral Lima | CEO do Grupo UN Music, composto pela gravadora e
produtora de eventos Ultra Music, a editora e produtora
audiovisual Neutra e o selo Under Discos. É o atual presidente
do Sindav (Sindicato da Industria do Audiovisual de Minas
Gerais). Como músico, atuou em diversos shows como baixista
e tecladista ao lado dos artistas como Sá e Guarabira, Lô
Borges, Samuel Rosa, Milton Nascimento, Toninho Horta e vários
outros. Como produtor musical e engenheiro de som trabalhou em
mais de 100 projetos fonográﬁcos que incluem nomes como Lô
Borges, Milton Nascimento, Samuel Rosa, Fernanda Takai, Markú Ribas, Transmissor,
Adriano Campagnani, Juarez Moreira, Toninho Horta, Nelson ngelo, Radar Tantã,
entre outros. É também idealizador e diretor artístico dos festivais Palco Ultra,
MARTE Festival, Festival Hiphop.Doc, Circuito Instrumental e Jazz Gourmet Festival.
Produziu e lançou os Songbooks dos artistas mineiros Milton Nascimento, Beto
Guedes, Flávio Venturini, Lô Borges, Pato Fu e Jota Quest. Como delegado e
palestrante, já esteve presente em vários festivais e feiras nacionais e internacionais
como WOMEX (Hungria, Inglaterra e Espanha), APAP (Nyc_USA), MIC SUL
(Argentina), MUSIKMESSE (Alemanha), SIM/SP (SP/Brasil), RIO2C (RJ/Brasil),
SAMBAFEST (Hartford, USA), SXSW (Texas_USA), HACK TOWN (MG/Brasil), MIA
(SP/Brasil) e CMJ (NYC_USA) etc.

Carolina Daves | Graduada em Filosoﬁa. Tem especialização em
Produção e Gestão de Projetos Culturais. Diretora Executiva do
Grupo UN MUSIC. É idealizadora e curadora do MARTE Festival.
Produziu diversas edições do Carnaval de Ouro Preto, Festival
de Gastronomia de Tiradentes e Fartura. Já foi responsável por
diversas ações de marketing para empresas como AMBEV,
FIAT, CLARO etc. Como sócia da Cuia Cultural agenciou e
produziu os artistas Ana Larousse, Pedro Morais, Coutto
Orchestra, Dolore602 e Caﬀeine Trio.

César Piva | É gestor cultural da Fábrica do Futuro - Residência
Criativa do Audiovisual e das Novas Tecnologias (2005-2019),
diretor executivo do Festival de Ver e Fazer Filmes (2008-2019)
e diretor presidente da Agência de Desenvolvimento do Polo
Audiovisual da Zona da Mata (2014-2019).

Dani Nega | Atriz-MC, uma voz política e poética além de uma
performance de palco que é um "verdadeiro levante cultural, prova
de resistência a padrões e ao sistema político” (Sopa Cultural)
performance esta amadurecida nos coletivos de teatro político
pelos quais Danielli Lima passou (Bartolomeu, Coletivo Negro,
Os Crespos). Dani Nega “uma das maiores letristas da música
brasileira contemporânea” (BNegão) aﬁna o discurso e convida
Luedji Luna, Clarianas, Roberta Estrela D`Alva, Juçara Marçal,
Sandra-X a dividirem a fala.

Dani Ribas | É Diretora do DATA SIM, núcleo de pesquisa da
Semana Internacional de Música de São Paulo – SIM São Paulo. É
membro do Conselho Consultivo da SIM São Paulo desde 2015.
É também Diretora da Sonar Cultural Consultoria e Pesquisa
em Gestão Cultural. Dani é Doutora em Sociologia pela
UNICAMP e Especialista em Gestão e Políticas Culturais pelo
Itaú Cultural/Universidade de Girona (Espanha). Foi consultora da
UNESCO no projeto "Levantamento Socio-produtivo da Música do
Distrito Federal" (2018), e também do Mercosul Cultural no projeto “Plataforma de
Mapeamento de Residências Artísticas do Mercosul”. Desenvolveu pesquisa com o
IPEA no projeto “Políticas públicas, economia criativa e da cultura” (2018). Leciona
cursos de Gestão Cultural na FESP SP e na UNICAMP.

Daniel Morelo | Compositor, produtor cultural e comunicador.
Comanda dois programas de rádio na Universitária FM –
Sorvetinho FM e Sexta Vraum – Foi conselheiro municipal e
estadual na cadeira de música nos últimos seis anos. É
parecerista de projetos, tendo atuado em estados e municípios
como FAC Distrito Federal, Funcultura Pernambuco e
Funcultura Espírito Santo. Idealizador do Formemus –
Conferência de Música que acontece anualmente em Vitória, ES, além
de realizarem produções diversas e o Festival Marien Calixte Jazz Music Festival.

Daniel Neves | Presidente da ANAFIMA - Associação Nacional da
Indústria da Música -, entidade que representa o setor de áudio e
instrumentos musicais e da FREMÚSICA - Frente Parlamentar
Suprapartidária em Defesa da Indústria da Música. Daniel
também é responsável pela feira Music Show EXP, nova feira da
música do Brasil e do site e revista Música & Mercado, publicação
voltada aos negócios da música, além de pertencer ao
International Coalition da NAMM, maior entidade do mercado da música
no globo.

Eduardo Loureiro | Co-fundador da Design Thinking Group Brasil, da
Voel e do Mozaiko (Projeto de Educação e Inovação Social). É
professor de Arquitetura de Informação no Pitágoras e no
Cotemig e faz parte da primeira turma da pós-graduação em
Design de Interação da PUC/Minas. Iniciou sua carreira como
Designer de Interação e é líder local da Associação Internacional
de Design de Interação (IxDA). Foi um dos pioneiros no
estabelecimento das disciplinas de User Experience Design no Brasil.

Erick Krulikowski | Músico e consultor especializado em gestão de
negócios na música e no audiovisual, com ênfase em
empreendedorismo, planejamento estratégico, gestão
executiva e ﬁnanças. Diretor da iSetor Negócios Criativos e
professor da Fundação Dom Cabral e da FGV. Desde 2015
coordena o Programa da Música Independente, do Sebrae Minas.

Felipe Guerra | Bacharel em Turismo pela Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP), Felipe Vecchia Guerra está como Secretário
de Turismo, Indústria e Comércio na Prefeitura Municipal de
Ouro Preto e Presidente da Associação do Circuito Turístico do
Ouro. Foi coordenador de produção de diversos shows em Ouro
Preto, como Charlie Brown Jr e Inimigos da HP. Foi diretor da
Master Turismo em Ouro Preto e realizou mais de 50 congressos
no Centro de Convenções da UFOP. Em 2012, fundou a banda Idens e
gravou um disco em co-autoria e produção musical de Giuliano de Landa (Banda
Dead Fish). Entre 2011 e 2013 foi gerente de projetos na Fundação Gorceix. Entre
2006 e 2011, foi diretor artístico da Rádio Real FM. Entre 2000 e 2009 foi músico
integrante da banda Mottim, na qual gravou dois discos com músicas de sua autoria.

Felipe Julian | Também conhecido como CRACA, é músico e
artista visual. Usa o heterônimo Craca Beat. Tem sete discos
lançados com os quais adquiriu três importantes premiações
(PMB, PPM e Troféu Catavento). Com seus projetos musicais
apresentou-se nos principais festivais brasileiros e pode
participar de diversas turnês internacionais, tendo tocado na
Inglaterra, França, Alemanha, República Tcheca e Chile. Integrou
por 10 anos o Projeto Axial ao lado de Sandra-X e atualmente
apresenta-se solo ou no projeto Craca e Dani Negra. Como artista visual realizou
várias apresentações e performances e teve obras apresentadas em diversas
mostras e instituições como EAC (Uruguai), Museu Bispo do Rosário (RJ), Santander
Cultural (PE), Casa França Brasil (RJ), galerias de arte e SESC's.

Iuri Freiberger | Fundador e atual diretor em Gramo Design
Estratégico, empresa de inteligência de mercados criativos.
Trabalha há 25 anos no setor cultural e no mercado musical. Tem
atuado como músico e multiinstrumentista, produtor musical,
acadêmico, empreendedor e articulador do setor cultural, via
academia e poder público. Produziu mais de 100 álbuns em
todos país; realizou mais de 2000 apresentações ao vivo, fez
direção técnica de festivais; fez curadoria para festivais. Atualmente
desenvolve 15 projetos estratégicos com artistas, empresas e instituições.

Janilton Prado | Produtor cultural há 25 anos, formado em Teatro
com diversos trabalhos na área artística. Professor de Artes,
Gestor de Projetos Criativos e Roteirista. Atualmente coordena
projetos que fazem parte do movimento Cidade Criativa Cidade
Feliz. Atual Secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo de
Santa Rita do Sapucaí/MG.

Luísa Gontijo (Luli) | Compositora, cantora, instrumentista e sócia da
Agência Retalho de Comunicação e Produção Cultural, agência
que atua principalmente na área da Música. É responsável pela
comunicação e/ou produção de diversos festivais mineiros
como Palco Ultra Festival, Todos os Sons - Festival da Canção,
Cansei de Ser Indie, Idea em Pauta, SIAN - Semana Idea de Artes
Negras, dentre vários outros. Como artista, já se apresentou em
grandes palcos como da feira SIM São Paulo, Virada Cultural de São
Paulo, Festival Transborda, Palco Ultra Festival, Música&Deguste, dentre outros, além
de acompanhar o músico Luan Nobat em uma tour por Portugal em 2016. Dirigiu,
roteirizou e produziu diversos videoclipes da cena musical mineira.

Mônica Botelho | Diretora presidente da Fundação Cultural
Ormeo Junqueira Botelho e assessora de Relações Sociais do
grupo ENERGISA (1999-2019). No setor audiovisual, além de
atuar como coprodutora independente em diversas produções
nacionais e internacionais, foi coordenadora geral do
CINEPORT - Festival de Cinema de Países de Língua Portuguesa
(2005-2014) e diretora presidente da Agência de Desenvolvimento
do Polo Audiovisual da Zona da Mata (2014-2017).

Patrícia Tavares | Sócia-diretora da Do Brasil Live Marketing,
empresa com foco em criar, desenvolver e produzir projetos que
conectam marcas, cidades e pessoas. Atualmente, atende
clientes como Ambev, FCA/Fiat, BRF, Uber, entre outros e
executa o Carnaval de Belo Horizonte.
Além de produzir os eventos de importantes clientes em todo o
país, a Do Brasil desenvolve e executa seus próprios projetos como o
Verbogentileza. Patrícia Tavares também se destaca como empresária da cantora
Fernanda Takai, há 11 anos e do cantor Castello, contratação recente. Desde 2017
assumiu a curadoria artística da Plataforma Fartura - Comidas do Brasil. Além disso,
no mesmo ano, tornou-se Diretora de Relações Internacionais do projeto e, no
segundo ano de atividade, já levou o Festival Fartura pela segunda vez a Portugal.

Pena Schimidt | Técnico em Eletrônica, se especializa em Áudio e
faz carreira na indústria fonográﬁca como produtor de discos,
gerente de estúdios, gerente de produção, diretor artístico.
Produz dezenas de discos, de Almir Sater, Walter Franco, Titãs,
Os Mulheres Negras, Ira!, Ultraje, Benjor, Patife Band e Gueto,
entre outros. Monta sua própria gravadora independente, a
Tinitus,

funda a ABMI - Asssociação Brasileira da Música

Independente. Faz Direção Técnica e de Palco nos grandes festivais de
jazz e rock entre 1975 e 2002. Em 2005 inaugura o Auditório Ibirapuera, ﬁca como
superintendente até 2012. Dirige o CCSP de 2014 a 2017. Atualmente pesquisa, faz
curadorias e fala sobre Música e coordena a #listadaslistas.

Simone Marçal | Gestora cultural, produtora e consultora em
projetos, é parecerista do Ministério da Cultura, FSA – Fundo
Setorial do Audiovisual, ANCINE, LIC Distrito Federal, além de
ter atuado em estados e municípios, FAC Distrito Federal,
Florianópolis-SC, Caixa Cultural, Blumenau-SC, Paraná, Goiás,
Pernambuco, nas linguagens de Música, Música Erudita,
Audiovisual e Eventos. Idealizadora do Formemus – Conferência de
Música que acontece anualmente em Vitória, ES, além de realizarem produções
diversas e o Festival Marien Calixte Jazz Music Festival.

Zaqueu Astoni | Graduado em Direito pela UFOP. Pós Graduado
em Gestão Pública pela UFOP-2010. Mestrando em Preservação
do Patrimônio Cultural pela UNESCO-IPHAN. Diretor da
Assistência Judiciária de Ouro Preto (2004-2008). Chefe de
Gabinete da Prefeitura de Ouro Preto (2008-2012). Atual
Secretário de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto. Advogado
militante. Membro do Conselho de Patrimônio de Ouro Preto.
Presidente do Fundo de Patrimônio de Ouro Preto. Membro dos Conselhos de Ética e
Disciplina, e Patrimônio Cultural da OAB-MG. Agraciado com a Medalha da
Inconﬁdência (2018), Medalha Dia de Minas (2017) e Ordem dos Cavalheiros da
Inconﬁdência (2011).

VJ 1MPAR (Henrique Roscoe) | Artista audiovisual, músico e
curador. Trabalha com audiovisual ao vivo desde 2004,
explorando caminhos da Arte Generativa e Visual Music;
investigando as relações entre som, imagem e narrativas
abstratas simbólicas. Através do uso de programações e da
invenção de instrumentos analógicos e digitais, busca criar
relações conceituais a partir do uso dos princípios fundamentais
de som e imagem. Produziu video-cenários para bandas como Earth
Wind and Fire, Skank, Jota Quest, Roberto Carlos, Kid Abelha e eventos no Brasil,
Alemanha, Portugal e EUA. Como VJ participou dos festivais Skol Beats, Creamﬁelds,
Nokia Trends, Motomix, Eletronika, BHDF, entre outros. Com o projeto audiovisual
HOL se apresentou nos principais festivais de imagens ao vivo no Brasil e em mais de
15 países.

INSTALACOES
INSTALAÇÃO ITINERANTE SUAVECICLO
por VJ SUAVE
Local: Circuito Centro Histórico
26 DE JULHO - 19H55 ÀS 20H45
27 DE JULHO - 21H40 ÀS 22H30
28 DE JULHO - 19H10 ÀS 20H00

A instalação Não é foto, é vídeo! promove um
deslocamento do gesto fotográﬁco banalizado
e inserido no cotidiano para uma instalação
artística, na qual sua representação ganha
desdobramentos em um jogo de projeção e
reﬂexão.
A famosa “pose para a foto” é ﬁlmada
revelando um desconforto diante de uma
câmera que capta mais do que deveria. Esta
imagem projetada em espelhos localizados,
espelha os fragmentos distorcidos em uma
alusão ao modo como a tecnologia vem
transformando a forma como lidamos com a
reprodução de imagens.

SUAVECICLO é o triciclo audiovisual adaptado
com projetor, computador, caixa de som e
baterias. O projeto já participou de festivais de
cinema, animação, música, arte e tecnologia
em mais de 20 países ao redor da Terra. Através
do vídeo manipulado em tempo real, o
Suaveciclo leva a arte itinerante para todos os
públicos. A performance é acompanhada por
som ambiente, para deixar as pessoas bem
relaxadas.

https://wagnerrossicampos.wixsite.com/como
resistir/gallery

Sobre VJ Suave

Sobre Camila Buzelin

VJ Suave é composto por Ceci Soloaga e Ygor
Marotta, um duo de new media art, residentes
em São Paulo, Brasil. Especialistas em arte
digital, VJ Suave trabalha com animações
desenhadas quadro a quadro que são
projetadas na superfície urbana, combinando
tecnologia com street art. Através de seus
trabalhos, o duo propõe um momento único de
conexão entre o espectador e a cidade,
misturando narrativas animadas com a vida
real. As projeções iluminam paredes, árvores,
prédios, lagos e as diferentes superfícies
urbanas.

Camila Buzelin possui pós-graduação em Arte
Contemporânea e mestrado em Arte
Participativa pela UEMG. Vive e trabalha em
Belo Horizonte onde desenvolve trabalhos que
permeiam noções interativas, conviviais e
relacionais em obras que vão do processual ao
comportamental – a ﬁm de ter uma instância de
proximidade entre artista e espectador.

INSTALAÇÃO FIXA “NÃO É FOTO, É VÍDEO!”
por Camila Buzelin
Local: Praça Tiradentes
25 DE JULHO - 20H30 ÀS 22H30
26 E 27 DE JULHO - 19H00 ÀS 22H00
28 DE JULHO - 20H00 ÀS 22H00
“NÃO É FOTO, É VÍDEO!” A revolução digital
proporcionou um inédito acesso aos
dispositivos de captação de áudio e vídeo e
nossas gerações são as primeiras a lidar com
essa profusão de imagens. O gesto fotográﬁco,
por um lado perde sua aura diante de uma
espécie de vulgarização, mas por outro, ganha
novos contornos em um movimento
emancipador e democrático.

INSTALAÇÃO FIXA ANTES DO CORPO
por Luna Ventura e Tiago Tereza
Local: Praça Tiradentes
28 DE JULHO - 18H00 ÀS 20H00
ANTES DO CORPO tem como objetivo propor
ações e experimentações teóricas e artísticas a
ﬁm de investigar o corpo contemporâneo
enquanto tecnologia político-afetiva. A
pesquisa se funda no encontro de dois artistas,
Luna Ventura, performer e atriz transgênera e
Tiago Tereza, cineasta e artista visual cisgênero.
Juntos, fundaram o projeto ANTES DE CORPO
a ﬁ m d e p e n s a re m a c o n s t r u ç ã o e o
mapeamento de seus próprios corpos,
aproximações e repulsas. Na videoinstalação
Intermédio, os artistas exploram suas ﬁguras, o
d e s e j o d o e n c o n t r o , d a c o n ex ã o e o
desencontro entre elas. A solidão impossível
dos corpos.

INSTALAÇÃO VIRTUAL JANDIG
(EXPOSIÇÃO EM REALIDADE AUMENTADA)
por VJ Pixel , Hebert Valois e Cláudio Santos
Local: online em https://jandig.app/marte2019/

JANDIG. Onde se encontra o espaço de exposição de arte digital?
No Jandig essa questão é evocada usando Realidade Aumentada. Smartphones são usados para ler
marcadores, que são desenhos físicos colocados em diferentes pontos, e assim abrir "janelas" onde se
encontram outros objetos de arte. Esta exposição, criada especialmente para o Marte 2019, foi
realizada em parceria com o curso de Design Gráﬁco da ED/UEMG e cria um percurso narrativo com 9
locais de importância histórica da cidade de Ouro Preto: Museu da Inconﬁdência, Igreja de Nossa
Senhora do Carmo, Casa da Ópera, Cine Vila Rica, Casa dos Contos, Antiga Casa de Tiradentes, Igreja
São José, Casa do Tipoeta Guilherme Mansur e Igreja do Rosário. Você poderá ver os marcadores
distribuídos próximos aos pontos destacados em placas ou cartazes colados em murais, ou também
no mapa geral do Festival. Acesse o link acima, aponte sua câmera para um marcador e veja a
exposição!
Sobre pixel iniciou sua carreira como VJ em 2002 e, desde então, já realizou trabalhos envolvendo
performances visuais e obras multimídia. É curador da iniciativa Jandig (premiada no Mozilla Open
Source Support Awards) e diretor do memeLab (laboratório de mídias instáveis).
Sobre Hebert Valois é designer e criador multimídia, tendo colaborado em projetos com a Associação
O Eco, ISA, Infoamazonia e Jandig.
Sobre Cláudio Santos é professor de transmídia na Escola de Design UEMG, designer na Voltz e
integrante da equipe do Polo Audiovisual da Zona da Mata de MG.

SUSTENTABILIDADE

O MARTE Festival é um projeto que preza pela saúde do planeta, da
natureza e do meio ambiente e, por essa razão, agrega à sua grade diversas
ações que visam diminuir o impacto ambiental e a poluição.
Conheça algumas de nossas iniciativas desenvolvidas com nossos parceiros
e participe de nossa missão pela sustentabilidade:

Eco-copo
O MARTE Festival desenvolveu
um eco-copo maravilhoso pra
você se lembrar sempre das
experiências vividas com a gente.
Ao adquirir um deles, a preços
bem acessíveis, você também
evita o uso e copos descartáveis e
o aumento do uso do plástico.

Sacolas biodegradáveis
O festival vai distribuir também sacolas plásticas biodegradáveis com o
objetivo de amenizar o impacto ambiental ocorrido em consequência do
acúmulo de lixo plástico durante os dias do evento. Pegue a sua!

CLARO RECICLA

Totem descarte
O programa procura conscientizar a população sobre o descarte correto de
aparelhos celulares e materiais eletrônicos. Para isso, incentiva o descarte
adequado em caixas coletoras.
O objetivo do Claro Recicla é
minimizar o impacto ambiental causado pelos dispositivos
eletrônicos e favorecer o
desenvolvimento de uma
atitude mais sustentável.

Folheto-semente
durante o evento vamos distribuir 1000 folhetos de papel-semente com
mudas de rúcula e tomate. É isso mesmo! Depois de lidos para você ﬁcar por
dentro das nossas novidades, os folhetos podem ser plantados para
germinarem alimentos pra você.
Use papel semente para
plantar um mundo melhor.

MAPPING
WE ARE NATURE
Por VJ ELETROIMAN (Ricardo Cançado)
Local: Praça Tiradentes
26 DE JULHO - 21H35 ÀS 21H42
27 DE JULHO - 22H10 ÀS 22H17

WE ARE NATURE (Somos a natureza) é
uma proposta que desenvolve o
conceito de sabedoria e espírito das
plantas. É uma jornada visual que visa
ressaltar a importância da natureza,
através de personagens e símbolos que
mesclam o elemento humano com o vegetal,
destacando a importante relação de respeito e
interdependência que existe entre eles.

Sobre VJ ELETROIMAN
Desde 2000, o VJ Eletroiman (Darklight Studio) trabalha com VJing, Stage Design e
nos últimos 9 anos se dedica ao Mapping. Ele é o coordenador do TkLab, do coletivo
Telenoika e é fundador do Darklight Studio.
VJ Eletroiman é um dos VJs mais premiados internacionalmente.
Além de seu trabalho artístico VJ Eletroiman também organiza o Festival Visual
Brasil; e é realizador do projeto Videoteka.
Participou de diversos festivais em todo mundo: SONAR (ES), SIGNAL (PRAGA),
DGTL (ES), Festival Primavera Sound (ES), LPM (IT), FIMG (ES), Festival Loop (ES),
FILE (BR), Vision-R (FRA), ROBOT (IT), FADE (ES), Rio Mapping Festival (BR),
Mapping Festival (SUI), VJ Torna (HUN), VJ festival (ALE), dentre outros

MAPPING
MAPPING 3D – ESTEREÓPTICO 2.0
Por VIGAS (Leandro Mendes)
Local: Praça Tiradentes
27 DE JULHO | 20H30 ÀS 21H

ESTEREÓPTICO explora macro e o micro espaços, a complexidade e similaridade
entre sistemas que compõem os seres vivos e o universo, a eterna busca de respostas
de onde viemos e para onde vamos.
Com vídeos preparados com técnica 3D, o público recebe óculos especiais que
fazem as imagens “saltar” da parede acompanhadas por uma trilha sonora composta
especialmente para a apresentação. Sons captados pela NASA em suas missões
espaciais e elementos sonoros do corpo humano como batimentos cardíacos
compõem a performance ao vivo do artista Leandro Mendes - VIGAS.

Sobre VIGAS (Leandro Mendes)
Artista multimídia brasileiro com obras em projeções de
grande escala, instalações de luz, projeções 360º e live performance, seus projetos na arte pública abordam estéticas orgânicas trabalhando a imersão do espectador como ponto de
partida para experiências únicas. O artista
iniciou sua pesquisa em performances
multimídia na universidade em
2003. Em sua trajetória conta
com apresentações em festivais
como Amsterdam Light
Festival - Amsterdã (Holanda),
SP Urban Digital Festival - São
Paulo (Brasil), Circle of Light
Moscou (Rússia), Athens
Digital Art Festival - Atenas
(Grécia), SAT Festival Montreal
(Canadá), Sónar Festival
Barcelona (Espanha).

SHOWS
20H ÀS 20H50 | SHOW
FELIPE DE OLIVEIRA*
Local: Casa da Ópera
Felipe de Oliveira é um intérprete de Belo Horizonte com formação
múltipla nas artes. Tendo formação e atuação anterior no cinema e
na dança ﬂamenca, estreou na música em 2014 com o show
Histórias do Mundo em Voz e Violão, montado de maneira
autônoma. Em 2016, após participar do programa The Voice Brasil,
organizou uma campanha de ﬁnanciamento coletivo para gravar seu
primeiro disco, chamado “Coração Disparado”, que foi muito bemsucedida e obteve quase 200% da sua meta inicial. No decorrer do
projeto, houve a cooptação de importantes parceiros para o seu
desenvolvimento, como Barral Lima (UN Music) e Erick Krulikowski como
produtores musicais, além do selo Under Discos. No palco, Felipe faz valer o papel de intérprete que se
propõe, efetivando a ponte entre a memória e o contemporâneo, oferecendo suprimento para uma das
necessidades condicionais do ser humano: a fruição artística.

21H10 ÀS 22H | SHOW
MARIA BERALDO*
Local: Casa da Ópera
A cantora e instrumentista Maria Beraldo levará “Cavala”, seu
primeiro e premiado disco solo, para o MARTE Festival. O trabalho,
que experimenta sonoridades da música pop e eletrônica, traz o
grito de liberdade de uma mulher lésbica e o passo de uma
clarinetista que se transforma em compositora. Beraldo sobe
sozinha ao palco para apresentar suas dores e delícias, num show
autobiográﬁco que experimenta sonoridades da música pop,
eletrônica e de ruído, buscando o conforto que há em arriscar-se.

22H ÀS 23H | SHOW
LUIZA LIAN
Local: Palco Praça Tiradentes
Luiza Lian chega ao palco do MARTE Festival com seu premiado
álbum “Azul Moderno”, com o qual tem apresentado nos principais
festivais de música do Brasil. Produzido por Tim Bernardes e Charles
Tixier, o elogiado terceiro disco da compositora paulista traz
consigo composições contemplativas que preservam uma essência
eletrônica ambientada de ruídos, samples e batidas quebradas.
Desconstruindo a canção, o tempo, o espaço, seu show traduz as
angústias dos tempos modernos.

*show realizado através do Projeto “Festival Total” CA: 0626/001/2017

SHOWS
19H30 ÀS 20H30 | SHOW - Performance
LUMIA - HENRIQUE ROSCOE E JOANA BOECHAT**
Local: Casa da Ópera
Com uma formação inusitada, o Duo Lumia é composto por Joana Boechat
- pianista - e Henrique Roscoe - artista visual. Suas performances
preenchem o palco com imagens projetadas que dançam ao longo das
peças do repertório erudito. No piano, Debussy, Arvo Pärt e Scriabin; no
computador, formas abstratas, cores, movimentos, texturas. A interação
entre as duas mídias é baseada nos princípios de uma arte chamada Visual
Music. Momentos de improvisação ao piano junto a sons eletrônicos
completam a atmosfera improvável da performance. De uma maneira irresistível,
a fusão entre a tradição e a tecnologia encanta e cria uma experiência
completamente imersiva.

20H45 ÀS 21H30 | PERFORMANCE
LISE + LUGARES DO INVISÍVEL
Local: Palco Praça Tiradentes
Lise + Lugares do Invisível - Encontro entre Daniel Nunes (lise) e Lucas
Morais (Lugares do Invisível) que propõe a composição entre sonoridades
eletrônicas e improvisos a partir de sintetizadores, drum machines e
guitarra, com a codiﬁcação computacional de imagens digitais geradas
através de algoritmos e fórmulas matemáticas.

21H50 ÀS 22H40 | SHOW - Apresentação musical tecnológica
LUCAS ESTRELA / (VJ 1MPAR – Henrique Roscoe)
Local: Palco Praça Tiradentes
Diretamente do Pará, Lucas Estrela traz para seu show experimentos do
carimbó com a música digital, além da tecnoguitarrada, uma releitura da
guitarrada paraense. Atualmente em turnê com seu primeiro trabalho solo,
o músico paraense apresenta paisagens que permeiam as vivências em
Belém do Pará, a partir da música instrumental. Lucas imprime em seu som
suas visões sensoriais, referências e linguagem própria, deixando o ritmo
mais pop, mas apontando em direção à consolidação de uma nova leitura
da guitarrada paraense.

23H ÀS 00H | SHOW
UANÁ SYSTEM
Local: Palco Praça Tiradentes
Uaná System é um duo audiovisual de Belém (PA) formado por Waldo Squash
(Gang do Eletro) - importante DJ de música eletrônica do Brasil e referência
mundial em produção de tecnobrega - e o artista visual Luan Rodrigues. A
dupla usa referências visuais da Amazônia e experimenta misturas de
música eletrônica e pop com ritmos regionais (como Carimbó, Siriá, Lundu
e Guitarrada) para criar um espetáculo inovador. O lançamento do
primeiro disco oﬁcial tem o patrocínio da Natura Musical e está marcado
para o segundo semestre. Ele vem globalizado e cheio de referências do
interior do Pará, vindas de um estudo realizado pelo duo em várias cidades
do Estado.
**show realizado através do Projeto “Concertos na Casa da Ópera” CA: 0608/001/2017

SHOWS
19H30 ÀS 20H30 | SHOW - Performance
MARCELO COELHO & MCLAV.IN em
Entre Letras e Poemas
Local: Palco Praça Tiradentes
Saxofonista e compositor que tem se destacado nos últimos
anos pela sonoridade vanguardista dos seus projetos, Marcelo
Coelho apresenta o trabalho Marcelo Coelho & McLav.In. Os
projetos de Coelho se pautam no diálogo entre universos
musicais e artísticos distintos, onde o erudito, o popular, o
intuitivo e o acadêmico se integram em suas interseções com as
artes visuais, a literatura e a dança. A música apresentada pelo
grupo Marcelo Coelho & Mclav.In explora a interdisciplinaridade com
a literatura e imagem. O resultado é uma sonoridade original,
contemporânea e instigante que busca se comunicar de forma genuína
com as pessoas através da experiência sonora.

21H ÀS 22H | SHOW - Performance
CRACA & DANI NEGA
Local: Palco Praça Tiradentes
Craca e Dani Nega se uniram em 2016 para lançar o álbum
DISPOSITIVO TRALHA (Prêmio da Música Brasileira e Prêmio
Proﬁssionais da Música). Originalmente um projeto solo do
produtor e artista visual Craca Beat, "espécie de Amon Tobin
puxado no Tom Zé" (NowLoading) que encontrou na parceria
com a atriz-MC Dani Nega uma voz política e poética, além de
uma performance de palco que é um "verdadeiro levante
cultural, prova de resistência a padrões e ao sistema político”. O
show traz fusão do rap/hip-hop com o eletrônico multicultural e a
união entre música e videomapping sincronizado.

22H30 ÀS 00H | SHOW
CURUMIN CONVIDA TULIPA RUIZ, RUSSO
PASSAPUSSO E ANELIS ASSUMPÇÃO
(VJ 1MPAR – Henrique Roscoe)
Local: Palco Praça Tiradentes
O cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista
paulistano Curumin, indicado ao Grammy Latino com seu
último trabalho, “Boca”, realiza uma antiga vontade:
apresentar-se ao lado de artistas e amigos que fez pelo
caminho. Interpretando os próprios singles e de seus
convidados, Curuminm conta com a banda formada por Zé Nigro,
Lucas Martins e Saulo Duarte e convida ao palco Tulipa Ruiz, Russo
Passapusso e Anelis Assumpção, quatro dos principais nomes da nova
música brasileira.

SHOWS
20H ÀS 20H50 | SHOW - Apresentação musical
tecnológica
ATR | (VJ 1MPAR – Henrique Roscoe)
Local: Palco Praça Tiradentes
ATR é um projeto de música instrumental que mescla
dançantes vertentes do rock e da música eletrônica como
house music e synthwave. Com 11 anos de carreira e uma intensa
circulação de mais de 400 shows pelo Brasil, além de passagens
pela América Latina e Europa, trabalham seu último lançamento,
o EP MOOD, em que as experimentações com a estética eletrônica
são ainda mais evidentes.

21H ÀS 22H | SHOW
CONGADAR | (VJ 1MPAR – Henrique Roscoe)
Local: Palco Praça Tiradentes
Congadar é uma banda de Sete Lagoas que surge do encontro
entre dois grupos: o trio de congado homônimo formado pelas
vozes e caixas de folia de Carlos Saúva, Filipe Eltão e Wesley
Pelé e o Ganga Bruta, banda de blues/rock formada pelos
guitarristas Igor Félix e Giuliano Fernandes, o baixista Marcão
Avellar e o baterista Sérgio DT. A resistência negra é uma marca
no trabalho da banda. O repertório valoriza o congado mineiro,
manifestação cultural que permanece viva em diversas
comunidades espalhadas pelo Estado. As músicas nasceram a partir
da releitura de marchas do congado, além de composições próprias,
também inspiradas na cultura popular.

FICHA TECNICA
Realização: UN Music
Idealização: Barral Lima, Carolina Daves e Erick Krulikowski
Coordenação geral do projeto: Carolina Daves e Marilane Santos
Curadoria: Barral Lima, Carolina Daves, Erick Krulikowski, Fabiana
Batistela, Henrique Roscoe, Marilane Santos
Coordenação de produção: Pedro Crivellari
Direção Técnica: Rodrigo Brasil
Produção de Oﬁcinas: Junio Leite
Produção de Performances: Leila Verçosa
Produção Audiovisual: Arnaldo Fabbri (Bá)
Produção Artística: Samuel Teixeira
Produção Logística: Lívia Gomides
Assistente de Produção: Eduardo Andrade
Técnicos de Sonorização: Fabiano Brandão e Carlos Renato
Técnicos de Iluminação: Fabiano Clermont
Roadies: Osvaldo Cardoso (Jabulane) e Marcos Otoni (Ratho)
Vídeo Oﬁcial e Colagens: Jojo Hissa
Fotograﬁa: Dayvison Oliveira, Pedro Parraga e Mariane Botelho
Vídeo: Ed Zimerer e Elias Kfoury
Assessoria de Imprensa: Luísa Gontijo
Comunicação: Agência Retalho
Coordenador de Comunicação: Luan Nobat
Social Media: Marcus Turíbio
Identidade Visual: Just
Projeto Gráﬁco e Site: Flávia Mello
Gestão Financeira: Tatiana Delucca

REALIZACAO
O Grupo UN Music é resultado das empresas Ultra Music – gravadora e
produtora; Neutra – editora e produtora audiovisual; e Under Discos selo fonográﬁco. Iniciado em 2005 por Barral Lima, músico experiente e
empreendedor, o projeto criou força, novos braços e hoje apresenta-se
com uma das principais estruturas do estado de Minas Gerais nas
soluções uniﬁcadas para qualquer demanda que tenha a música como
parte de sua construção.
Gravadora e produtora de eventos culturais, a Ultra Music é uma marca
estabelecida no mercado mineiro. Como produtora, é responsável por
grandes eventos do calendário cultural belo-horizontino e mineiro, como
o festival Palco Ultra, HipHop.Doc, MARTE Festival, Circuito Instrumental
e Todos os Sons - Festival da Canção. A Ultra possui em sua sede um
estúdio preparado para grandes produções com equipamentos de
primeira linha, uma ampla sala com tratamento excelente e equipe
experiente dirigida pelo diretor musical Barral Lima, o engenheiro de áudio, Henrique Soares e
com um time incrível de assistentes, roadies e produtores. Com mais 40 álbuns lançados e 7
DVDs, a Ultra é responsável por registros importantes de artistas consagrados da música
popular brasileira como Lô Borges, João Bosco, Beto Guedes, além de nomes contemporâneos
como Transmissor, Zimun, Dead Lovers, entre outros.
A Neutra editora é responsável pela produção de songbooks
importantíssimos da música mineira, reunindo em seu catálogo as
obras de compositores como Milton Nascimento, Lô Borges, Beto
Guedes, Flávio Venturini, além das bandas Pato Fu, 14 Bis e Jota Quest.
A empresa atua também no campo audiovisual, agregando soluções
de áudio e trilha para produções parceiras, além de realizar ﬁlmes,
documentários, programas de TV e séries. Seu catálogo conta com mais de 1000 trilhas sonoras
para projetos audiovisuais para publicidade e cinema. Além da produção de DVDs que acumula
em seu acervo mais de 70 trabalhos de bandas contemporâneas e grandes nomes da música
brasileira.
Apesar de seu pouco tempo de surgimento, o Selo Under Discos já
movimentou bastante a cena musical belo-horizontina e neste ano
pretende expandir suas ações para todo o estado. O selo inaugurou
seus trabalhos com três lançamentos: “Estação Cidade Baixa”, do
cantor e compositor Luan Nobat; “Coração Disparado”, do
intérprete Felipe de Oliveira; e “Dia Verde Escuro”, do compositor
Leo Moraes. Em 2019 o Selo realizou três novos lançamentos: “Pássaro-Cão”, do cantor e
compositor Bernardo Bauer (Nova Lima/MG); “Retirante”, da banda Congadar (Sete
Lagoas/MG); e o primeiro álbum homônimo da banda A Outra Banda da Lua (Montes
Claros/MG).

Para mais informações: www.martefestival.com.br
Para seguir no Instagram, Facebook e Twitter: @martefestival
Livre para todos os públicos | Entrada franca
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