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19 Nov
Sábado | 15h ÀS 18h
SATURDAY | 3pm TO 6PM

MUSEU DO ORIENTE

We Are All Video
Artists!
Shinichi Hirai, Emi Hirai (JP)
WORKSHOP
Curso de curta duração - 3h
// Short course 3h
Língua: Inglês // Language:
English

Formadores // Instructors

Os participantes vão criar um vídeo de curta duração usando
uma versão miniatura da máquina visual original “TA-CO”
usada na performance Live Cinema Show de Usaginingen
no dia 18 Novembro no Museu do Oriente. Os participantes
vão conceber materiais decorativos para o vídeo através de
pintura, colagem, criação de origamis e outras técnicas. De
seguida serão criados efeitos para o vídeo através do uso de
água, luz, sombra e outras matérias. No final do workshop,
todos assistem juntos aos trabalhos com a respectiva apresentação dos autores.
Participants will create their short video by using a miniature of
the original visual machine “TA-CO” used in the performance
“Live Cinema Show” by Usaginingen. The participants will create
decorative materials for the video by painting, sticking, make
origamis and other techniques. Then it will be created effects
for the video through the use of water, light, shadow and other
elements. In the end of the workshop, everyone will watch the
results together with each author’s presentation.
Usaginingen é um duo de artistas audiovisual formado por
Shinichi Hirai e Emi Hirai.Os instrumentos são todos construídos
manualmente por eles. O seu estilo único de performance tornouse rapidamente reconhecido a nível mundial. Em 2014, venceram
a competição de Cinema ao Vivo do Festival de Música Visual
Punto y Raya de Reykjavik, Islândia. Usaginingen já foi convidado
para actuar em 50 cidades, 18 países, em inúmeros festivais
internacionais, de música, cinema e arte, assim como para
instituições de ensino de forma a inspirar jovens criadores.
Usaginingen is an audio-visual artist duo formed by Shinichi Hirai
e Emi Hirai. Their instruments are all hand made by Usaginingen
members. Their unique style of performance became widely
recognized very quickly. In 2014, they won the Live Cinema
completion of Reykjavik Visual-Music Punto y Raya Festival in
Iceland. Usaginingen has been invited across 50 cities, 18 countries,
to numbers of International festivals such as for music, film and art,
as well as to educational institutions for inspiring young creators.

