
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

EXPOSIÇÃO 
 
uma exposição interactiva de instrumentos musicais 
contemporâneos e instalações sonoras, com música, 
audiovisuais, jogos, palestras e demonstrações. 
 

MÚSICA 
 
concertos de Victor Gama e músicos convidados com 
música escrita para os INSTRMNTS. 
 

WORKSHOPS 
 
workshops de música para crianças e adultos no espaço 
da galeria.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
  

VISÃO 
 

O instrumento musical como uma interface de desenho variável 
 

Inspirando-se nas tradições ancestrais 
dos instrumentos angolanos e nas suas 
continuidades pelo mundo, o projecto 
INSTRMNTS faz uso das tecnologias 
digitais do século XXI para sugerir um 
novo paradigma. O de um instrumento 
cujo design e construção é assumido pelo 
compositor  transformando-se numa 
variável no processo de escrita musical.  

Ao operarmos neste modo observamos 
que  tanto a nova tipologia da música 
como a antiga se somam permitindo 
estabelecer um continuum entre tradição 
e contemporaneidade.  
 
 

Paul Hamlyn Hall, Royal Opera House, 
Londres, Reino Unido 

'a mais impressionante combinação de som, visão e concepção de todo o festival foi INSTRMNTS, 
uma exposição e performance  de Victor Gama na imponente Royal Opera House ... cada 
instrumentos é um objecto magnífico; cada um sugerindo uma viagem audio-visual tanto étnica como 
high tech.' 

 
 

The Guardian 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSIÇÃO
 

 
Um espaço de experimentação e criação livre para o visitante 
  
A exposição INSTRMNTS funciona como 
um espaço de performance e 
experimentação livre para os visitantes 
onde também participam em actividades 
como concertos, workshops, jogos e 
palestras.  
 
Ao percorrerem trajectos sugeridos no 
interior do espaço de exposição, tocando 
nos instrumentos expostos, os visitantes 
têm uma oportunidade de experimentar 

um processo criativo onde o som, a 
música, o design e a performance estão 
em primeiro plano. 
 
A exposição inclui uma série numerosa de 
instrumentos contemporâneos de 
desenho original, de vários tipos e 
dimensões, instalados no solo, em plintos 
ou suspensos do tecto. 
 

Tahra - quatro arcos, oito cordas 
e uma cabaça Mukubal 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

EXPERIMENTAR A MÚSICA 
 

INSTRMNTS é um projecto em que a música e os 
instrumentos musicais são usados como 
mediadores de diálogo e partilha. 
 
Desenvolvendo um novo léxico de possibilidades 
acústicas, performativas e de interacção com o 
público, os Instrumentos têm sido apresentados em 
concerto e exposições em centros culturais, galerias 
de arte e espaços performativos a nível mundial como 
a Royal Opera House em Londres, o Harris Theater de 
Chicago,  o Harbour Front Center em Toronto, a 
Ormeau Baths Gallery em Belfast, o Centro Cultural 
Português em Maputo ou o Centro Cultural de Belém 
em Lisboa, entre muitos outros. 

Tipaw - instrumento de percussão 
com campânulas indianas 

https://www.youtube.com/watch?v=9LNOO4NZpik


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

MÚSICA 

 
Victor Gama apresenta em concerto peças escritas exclusivamente 
para instrumentos da série INSTRMNTS bem como para instrumentos 
de orquestra. 
 
'Do repertório constam peças como 
tectonik: TOMBWA, uma 
emblemática obra que ganhou 
visibilidade internacional graças ao 
convite de David Harrington, dos 
Kronos Quartet, para a apresentar no 
Carnegie Hall em Nova Iorque, 
juntamente com a estreia mundial de 
Rio Cunene que o músico escreveu 
exclusivamente para aquele 
quarteto. Composto por três partes 
elaboradas para os instrumentos, 
acrux, toha e dino, e tocadas a solo, 
as peças deste concerto são um voo 
planante sobre uma etnografia 
inventada. A eterna dúvida da sua 

geografia e tempo faz-nos crer que 
estamos perante uma música algures 
entre a simplicidade da ancestral 
mbira e a complexidade da herança 
revolucionária de Harry Partch. Uma 
das suas obra recentes, Vela 6911, é 
apresentada num espetáculo com solistas 
de orquestra e os instrumentos Acrux, 
Toha e Dino, três instrumentos da série 
Instrmnts com a projeção de um vídeo 
captadopelo próprio compositor na 
Antártida.'          

Pedro Santos 
                                    edições Flur

 
 
 
 

A parte mais interessante deste concerto 
foi a inclusão de três dos instrumentos 
criados por Gama, objetos que são tão 
impressionantes em termos visuais quanto 
em termos sonoros. O Acrux, a Toha e o 
Dino inspiram-se nos instrumentos 
tradicionais africanos, continente natal de 
Gama. Uma orquestra de cordas, fagote e 
tímpanos tiveram um desempenho 
admirável, sob a direção do maestro Cliff 
Colnot, ...    
   Michael Cameron
  Chicago Classical Review 

Harris Theater, Chicago  
 

https://vimeo.com/59422911


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INSTALAÇÃO 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fundación Carlos De Amberes Madrid 

A instalação ACRUXON é constituída por uma formação de músicos 
ocasionais que tocam no conjunto de dois acruxes e dois galcruxes 
ligados ao centro pela app Acrux Seasons, desenvolvida por criaças 
de escolas do País de Gales, Victor Gama e Pyka, uma equipa de 
programadores. A instalação permanece ativa mesmo quando não é 
tocada mantendo em memória o que foi tocado anteriormente. 
Visitantes da exposição podem participar a qualquer momento. 

 
 

Acruxon - um ensemble de quatro 
acruxes tocados pelo público 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COLABORAÇÕES 
 

KRONOS QUARTET tocam 'RIO CUNENE' no Carnegie Hall, NYC 

 
Projectos e colaborações únicos 
realizados nas últimas duas décadas 
conduziram o desenvolvimento destes 
fascinantes instrumentos e sua música. 
Uma colaboração ao longo de cinco anos 
com os Kronos Quartet teve a sua 
premiére mundial no Carnegie Hall em 
Nova Iorque e estreia europeia em Lisboa 
no Centro Cultural de Belém.  
A peça Rio Cunene foi escrita 
exclusivamente para aquele quarteto que 
já celebrou os quarenta anos de carreira.

 

Kronos Quartet interpretam "Rio Cunene" 
no Carnegie Hall, Nova Iorque, 2010 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WORKSHOPS 
O programa educacional oferece workshops de música ou de construção de 
instrumentos no espaço de exposição. 

 

Os workshops que decorrem no interior da 
exposição INSTRMNTS são apropriados 
para todos os grupos etários e dedicados 
ao público visitante e a escolas que visitem 
a exposição. O workshop convida os 
participantes a envolverem-se num 
processo de criação musical que começa 
com um simples gesto que produz som.  
 
Concentrando-se na interação através de 
instrumentos que podem ser tocados por 
vários músicos em simultâneo os 
participantes são guiados a criar 
sequências rítmicas e melódicas num jogo 
de pergunta e resposta ou na experiência 

das vibrações acústicas ao percutirem 
cordas, friccionarem um arco musical ou 
descobrir o som de lamelas de aço.  
 
Gravações são realizadas com um 
computador portátil que permite organizar 
esses sons, manipulá-los e reproduzi-los 
de variadíssimas formas. Os workshops 
estimulam a criatividade e o trabalho em 
equipa.  

Clay Center for the Arts and Sciences 
West Virgina, EUA 

https://vimeo.com/242083098


 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

instrmnts.LAB - WORKSHOP 
 

Processo de criação em ambiente 3D com Victor Gama 
 

O workshop instrmnts.LAB da PangeiArt aborda 
um processo de criação que recorre a 
tecnologias de modelação 3D, fabricação 
digitais e produção de música partindo de um 
domínio virtual e terminando no domínio físico. 
 
Depois de uma introdução ao processo de 
criação Pangeia Instrumentos com 
demonstrações do uso de ferramentas de 
modelação 3D e análise de comportamentos 
vibracionais e acústicos, os participantes são 
convidados a desenhar os seus próprios 
instrumentos. Conceitos, ideias, histórias ou 
outros instrumentos são o ponto de partida para 
se chegar a desenhos de novos instrumentos 
que, através de um debate colectivo podem ser 
refinados e modelados digitalmente.  
 



 

 
 

  
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
INSTALAÇÃO/PERFORMANCE 

 

 

A GigantikArpz é uma instalação e 
performance construída com cordas de 
piano de aço que podem ter de 20 a 160 
metros de comprimento. Percutindo estas 
cordas resulta num sumatório de sons 
e harmônicos com efeitos naturais de 
reverberação e eco. Este espectáculo 
único revela provavelmente um dos 
maiores instrumentos em existência e já 
foi instalado com concertos diúrnos e 
noturnos sobre o lago da Fundação de 
Serralves, nas dunas de um parque 
costeiro no Earagail Arts Festival na 

Irlanda, sobre o lago da Fundação 
Gulbenkian em Lisboa e em outros 
espaços únicos pela envolvente natural.  
A GigantikArpz pode ser tocada pelo 
público visitante e é parte integrante do 
nosso programa de oficinas para crianças 
e adultos.

GigantikArpz no parque da Fundação
Calouste Gulbenkian



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AQUARIUM MATERIALIS 
Uma peça para GigantikArpz escrita por Victor Gama e Pedro Carneiro para o 
Próximo Futuro Festival de Arte e Cultura Contemporânea. 

 

 

Aquarium Materialis tem dois 
andamentos, um diurno e outro 
noturno. Nos últimos anos, a 
peça foi apresentada com 
diferentes configurações no 
Earagail Arts Festival, na 
Irlanda, no Serralves em Festa, 
no Porto, na Fundação Eugénio 
de Almeida em Évora e noutros 
grandes espaços ao ar livre. 
 

 
 

 

https://vimeo.com/68860237


 

'toda a atmosfera que a exposição criou com a sua interactividade inclusiva foi perfeita. Penso que foi o 
melhor uso do espaço que vi para o Deloitte Ignite Festival.' 

 Rebecca Hanson 
Event Producer 

Royal Opera House 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENHO E PLANEAMENTO 
 
Desenhamos e planeamos a instalação da exposição INSTRUMENTOS usando um modelo em 
3D do espaço da galeria e criamos animações e gráficos que podem ser fornecidos ao 
promotor ou curador para uma melhor visualisação dos objectos no espaço.  

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
 

Mais informações como biografias, dossier de imprensa, riders técnicos e imagens em alta 
resolução podem ser enviadas sob pedido. Contacte-nos através de: 
 
email: victorgama@pangeiart.org 

website 1: www.instrmnts.com 

website 2: www.victorgama.org 

perfile: http://www.behance.net/victorgama 

tm/whatsapp: +351 912706612 
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VICTOR GAMA 
 
'a mais  impress ionante combinação 
de som, v isão e concepção de todo 
o fest iva l  fo i  INSTRUMENTOS, uma 
expos ição e per formance de V ic tor  
Gama na imponente Roya l  Opera 
House . . .  cada inst rumentos é  um 
ob jecto magn í f ico;  cada um 
suger indo uma v iagem aud io-v isua l  
tanto étn ica como h igh tech. '  

   The Guard ian 

Victor Gama nasceu em Angola e vive 
atualmente entre Luanda, Bruxelas e Lisboa. 
O seu trabalho de composição musical 
intersecta áreas tão diversas como a 
música, imagem, gravação de campo, 
instalação áudio e vídeo e desenho de 
instrumentos musicais contemporâneos. 
Gama tem vindo a atrair encomendas por 
parte de alguns dos ensambles e 
instituições de prestígio mundial como a 
Chicago Symphony Orchestra, a Kronos 
Performing Arts Association, o National 
Museums of Scotland, o Tenement 
Museum de Nova Iorque, a Prince Claus 
Fonds, o Amsterdam Fonds for the Arts, a 
Royal Opera House de Londres ou o 
Kennedy Center em Washington DC.  

Formado em Egenharia de Electrónica e 
com um mestrado em Organologia e 
Tecnologia da Música pela faculdade Sir 
John Cass of Art, Architecture and Design 

da Universidade Metropolitana de Londres, 
foi recentemente guest artist no Center for 
Computer Research in Music and Acustics 
da Universidade de Stanford na Califórnia e 
no MIT Center for Arts Science and 
Technology.  

Compôs para os Kronos Quartet a peça 
Rio Cunene, estreada por aquele quarteto 
no Carnegie Hall em Nova Iorque com 
estreia europeia no Centro Cultural de 
Belém. A peça multimedia Vela 6911, 
estreou no Harris Theater de Chicago em 
Março de 2012 sob encomenda da 
Orquestra Sinfónica de Chicago e 
MusicNOW e o apoio da Fundação 
Calouste Gulbenkian que a apresentou em 
2013. Vela 6911 foi apresentada 
recentemente no Dinkelspiel Auditorium em 
Stanford, e na Hous der Kultur der Welt em 
Berlim. A sua opera multimedia 3 mil RIOS 
estreou em 2016 no Grande Auditório 
Gulbenkian sob encomenda daquela 
Fundação. Em 2017 apresentou a peça 
Aisa Tanaf: the Book of Winds no Kennedy 
Center com músicos da National Synphony 
Orchestra dirigida por Edwin Outwater.  

As suas peças são quase sempre 
acompanhadas por um trabalho de vídeo 
experimental com um carácter sócio-
ambiental. Gama tem estado na origem de 
projetos como Berimbau-Ungu com Naná 
Vasconcelos e Kituxi, que acompanhou em 
2004 numa tournê pela África Austral, o 
Folk Songs Trio com os nova iorquinos 
William Parker e Guillermo E. Brown, 
Odantalan com Bárbaro Martinez-Ruiz e 
Hugo Candelário, e a Makakata Exchange 
na África do Sul com Diso Platges e os 
Kalahary Surfers. Iniciou em 1997 a 
plataforma de músicos do interior de 
Angola, Tsikaya. Entre várias obras 
editadas em CD, inclui-se album Pangeia 
Instrumentos editado por Aphex Twin na 
Rephlex Records, Naloga (PangeiArt 2012) 
e Quatro Momentos (PangeiArt 2016). 



VICTOR GAMA – PANGEIA INSTRUMENTOS
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MusicNOW EXPLORES NATURAL WORLD THROUGH 
DIGITAL PRISM WITH SPECIAL GUEST VICTOR GAMA 

 
 

Monday, March 5 at 7 p.m. at Harris Theater in Millennium Park 
 

 
CHICAGO — The third concert in this season‟s MusicNOW series explores the natural 

world through a digital prism on Monday, March 5 at 7 p.m. at Millennium Park‟s Harris 

Theater for Music and Dance. Hosted and curated by CSO Mead Composers-in-

Residence Mason Bates and Anna Clyne, the series offers groundbreaking 

compositions and collaborations; this concert features a world premiere piece from 

Angolan-born composer and instrument builder Victor Gama.  

 

Gama‟s Vela 6911—written specifically for MusicNOW—was inspired by the secret 

nuclear test carried out by South Africa in Antarctica in 1979 and detected by the Vela 

6911 satellite. Principal Conductor Cliff Colnot leads the piece, which fuses Gama‟s 

unique, handmade instruments—the Acrux, Toha and Dino from his Pangeia 

Instrumentos series—with beautiful digital projections created from Gama‟s specially 

undertaken trip on a polar research ship to the Antarctic Peninsula in January 2011 to 

collect sound and video to incorporate into the piece. 

 

Also featured is Mason Bates‟ chamber work Red River, which traces the complete path 

of the Colorado River from the Continental Divide in the Rocky Mountains to the river‟s 

end in the Sonoran Desert. Evan Ziporyn‟s Speak, At-man!, a wandering piece for solo 

flute and piano, rounds out the program.  

 

Before the concert, music in public spaces of the Harris Theater is provided by Justin 

Reed of illmeasures Chicago. The postconcert reception performance features original 

electronic compositions from Dubfront Records recording artist Ryan Keesling 

(Searchl1te) with accompaniment from Dominick Johnson on electric viola. The 

postconcert reception also includes complimentary food and drink. 

 

The final MusicNOW concert of this season takes place on Monday, May 14, 2012, 

featuring members of the Chicago Symphony Chorus led by Chorus Director and 

Conductor Duain Wolfe. 

mailto:roer@cso.org
mailto:berndtm@cso.org
mailto:dennise@cso.org
http://cso.org/TicketsAndEvents/EventDetails.aspx?eid=4289
http://cso.org/TicketsAndEvents/EventDetails.aspx?eid=4291
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Vela 6911 é o nome do satélite norte-americano 
que detetou, a 22 de Setembro de 1979, uma explosão 
nuclear atmosférica próxima das ilhas Marion 
e Prince Edward, na proximidade da costa 
da Antártida, sob administração da África do Sul. 
Esta explosão validou o programa de armas 
nucleares e o poderio militar desenvolvidos 
pelo regime do apartheid, sendo as ogivas 
posteriormente desmanteladas no início dos anos 
90 sob supervisão da ONU.
A peça Vela 6911 está ligada áquele acontecimento. 
Baseia-se no diário de bordo de uma oficial da 
Marinha Sul-Africana, a tenente Lindsey Rooke, 
que revela um conflito entre o seu amor 

pela natureza e a missão de contaminação 
radioativa em que participava.
Vela 6911 teve estreia mundial em Chicago no Harris 
Theater a 5 de Março de 2012, integrada no ciclo 
de concertos MusicNOW da Chicago Symphony 
Orchestra. A peça resultou de um convite feito 
a Victor Gama para compor para um ensemble 
de músicos daquela Orquestra e para os instrumentos 
por si construídos, acrux, toha e dino. 
Vela 6911 é uma peça multimédia com uma 
componente vídeo filmada por Victor Gama 
na Antártida em Janeiro de 2012, com o apoio 
da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Victor Gama nasceu em Angola, em 1960. 
Músico, compositor e criador de instrumentos 
contemporâneos, Victor Gama explora 
a interceção entre o virtual e o físico, o digital 
e o analógico, e a forma como nela se manifesta 
como um novo território musical e sonoro. 
No seu trabalho de permanente pesquisa, 
faz uso de elementos dinâmicos e variáveis
 que surgem num processo de composição 
que inclui a conceção, design e construção 
dos instrumentos com que a obra é executada, 
dando assim origem ao instrumentário 
e instalações da série Pangeia Instrumentos. 
Como resultado tem vindo a atrair 
encomendas por parte de ensembles 
e instituições de prestígio mundial como 
a Chicago Symphony Orchestra, a Kronos 
Performing Arts Association, o National 
Museums of Scotland, o Tenement Museum 
de Nova Iorque ou a Prince Claus Fonds 
da Holanda. Desenvolve desde 1997 o primeiro 
arquivo digital de música e músicos 
do interior de Angola, o projecto Tsikaya – 
Músicos do Interior. Entre trabalhos 
editados encontram-se o álbum Pangeia 
Instrumentos produzido por Aphex Twin 
para a Rephlex Records e Oceanites Erraticus 
editado pela PangeiArt. 

Victor Gama
Vela 6911

Músicos da Orquestra Gulbenkian
Bin Chao 1º violino

Cecília Branco 2º violino

Bárbara Friedoff viola

Samuel Barsegian viola

Maria José Falcão violoncelo

Raquel Reis violoncelo

Vera Dias fagote

Pedro Araújo e Silva timpaneiro 

Rui Peralta operação de vídeo (projeção)

Paulo Machado técnico de som

Isabel Worm iluminação

Salomé Pais Matos finalizou a sua formação 
em harpa no Conservatório Giuseppe Verdi 
de Milão em 2010. Desde então colabora 
em diversos projetos a solo e com grupos 
de música de câmara e orquestras como 
a Orquestra Sinfónica Portuguesa, 
Metropolitana de Lisboa e Gulbenkian. 
Apresentou-se no Concertgebouw, 
em Amesterdão, Casa da Música, no Porto, 
Sala Puccini, em Milão, Teatro Nacional de São 
Carlos e Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Rui Pinheiro foi Maestro Associado 
da Orquestra Sinfónica de Bournemouth 
(Reino Unido) nos dois últimos anos. 
Em Portugal dirigiu a Orquestra Sinfónica 
Portuguesa, a Orquestra Nacional do Porto 
e a Metropolitana de Lisboa, entre outras. 
Internacionalmente destacam-se concertos 
com a Ópera do País de Gales e apresentações 
nos BBC – PromsPlus e no Barbican, em Londres.
Após terminar os seus estudos de piano 
em Portugal e na Hungria, Rui Pinheiro 
concluiu o Mestrado em Direção de Orquestra 
no Royal College of Music de Londres.
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duração: cerca de  1h30  /  sem intervalo 

Victor Gama acrux, toha e dino
Salomé Pais Matos toha

Rui Pinheiro maestro



Friday 6th March 7:30 pm
Dinkelspiel, Stanford University

VICTOR GAMA  WITH 
STANFORD NEW ENSEMBLE 
CONDUCTED BY JINDONG CAI

MULTIMEDIA CONCERT

VELA 6911
VICTOR GAMA

ALERT 747 exhibi t
CECIL H. GREEN LIBRARY
South Lobby
3 Februar y to 9 March, 2015
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VELA 6911
A MULTIMEDIA PIECE BY VICTOR GAMA

STANFORD NEW ENSEMBLE
JINDONG CAI CONDUCTOR
VICTOR GAMA  ACRUX, TOHA, DINO, COMPOSITION, VIDEO
DAVID GRUNZWEIG TOHA
CHRIS CHAFE CELETO 
JOHN GRANDZOW DAXOPHONE
ALISON RUSH CETACANT
ALVARO BARBOSA RADIAL STRING CHIMES
DAVID KERR VIDEO TECHNOLOGY

Vela 6911 is based on the diary of Lieutenant Lindsey Rooke, an officer who was on board one of the 
ships taking part in a secret nuclear weapons test conducted in 1979 by the South African apartheid 
regime off the coast of Antarctica. The test, detected by a US satellite called Vela, was the validation 
of apartheid’s military power that engulfed the whole Southern African region in a destructive ‘cold-
war’ conflict in the late 70s and 80s. Her diary, found in 2001 by South African journalist Stacy 
Hardy, reveals someone in conflict over her love for nature and the mission she was on, which left a 
trace of devastation, death and radioactive contamination in one of the most pristine and protected 
environments on earth. 

The idea to compose Vela 6911 started at Stanford in 2010 when Gama was a SICA Arts Visitor 
at the Humanities Center. Valuable contributions during the research phase of this project were 
provided by Stanford University Libraries and specifically by librarian, Regina Roberts. The piece was 
subsequently commissioned by the Chicago Symphony Orchestra and premiered at Harris Theater 
in 2012. It was presented at the Gulbenkian Foundation in Lisbon in 2013 and in Luanda, Angola in 
2014. Vela 6911’s video component was shot in Antartica by Gama in January 2012. In 2013, Gama 
gifted all of his Vela 6911 research and production content materials to the Archive of Recorded 
Sound at Stanford University Libraries. This collection features 507 videos, 3,093 high-resolution 
photographs, 600 research documents, scanned original scores and performance information.   

This multi-faceted collaboration also represents the important role of libraries in the cycle of 
research, access to historical insight, creative output, and thinking through contemporary issues 
and challenges. The performance of this piece by the Stanford New Ensemble with Gama and 
collaborators from CCRMA is a unique opportunity to make this collection come alive, one that 
challenges representations of the past and encourages current generations to evaluate more deeply 
the consequences of our actions.

This concert and Green Library exhibit is produced in collaboration with the Stanford Department of Music, 
Stanford University Libraries (SUL) and the Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA).



Victor Gama

Jindong Cai

a composer whose process begins with the creation 
of an entirely new instrument, one whose design is 
steeped in symbolic meaning. Concept design, the 
selection of materials, fabrication, and scoring is all 
part of the rigorous way Gama creates new music 
for the 21st century, blending current fabrication 
technologies with ideas, materials and traditions 
inspired by the natural world. He holds a BSc 
in electronics engineering and an MA in Music 
Technology from the Sir John Cass Faculty of Art, 
Architecture and Design in London. Gama has 
collaborated with the Kronos Quartet who premiered 
his piece ‘Rio Cunene’ at Carnegie Hall in March 2010. 
‘Rio Cubango’, commissioned by the the Prince Claus 
Fund and the Amsterdam Fund for the Arts premiered 
in November 2011 at Concertgebouw in Amsterdam.  
His most recent piece ‘3thousandRIVERS: prelude’, 
for ensemble and soprano singers was commissioned 
for the 2013 Prince Claus Awards Ceremony at the 
Royal Palace in Amsterdam. He has exhibited his 
instruments and sound installations and performed 
extensively in Africa, Latin America, USA and Europe. 
His album Pangeia Instrumentos was released by 
Aphex Twin on Rephlex Records.  www.victorgama.org

Jindong Cai joined the Stanford University faculty in 
2004 as the Director of Orchestral Studies and Associate 
Professor of Music in Performance.  He is Music Director 
and Conductor of the Stanford Symphony Orchestra, the 
Stanford Philharmonia Orchestra, and the Stanford New 
Ensemble.  He is also the Artistic Director of the Stanford 
Pan-Asian Music Festival, which he founded in 2005.  
Jindong Cai serves as the Principal Guest Conductor 
of the Shenzhen Symphony Orchestra in China, and of 
the Mongolia State Academic Theater of Opera and Ballet 
in Ulan Batar.  Jindong Cai received the ASCAP Award 
for Adventurous Programming of Contemporary Music 
with the Stanford Symphony Orchestra.  He has recorded 
for Centaur, Innova, and Vienna Modern Masters labels. 
Together with Sheila Melvin, Mr. Cai has co-authored 
several New York Times articles on the performing arts 
in China and a book Rhapsody in Red: How Western 
Classical Music Became Chinese..
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CONTACTOS IMPRENSA
africa.cont@gmail.com | Tel. 218 170 893
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M/12 ANOS
BILHETES: 15€ 
À VENDA NO CCB E TICKETLINE
DESCONTOS HABITUAIS (para bilhetes adquiridos no CCB)
Desconto de 25% para menores de 25 anos e maiores de 65 
5€ – estudantes e profissionais de espectáculos (n.º limitado de bilhetes)
Desconto de 20% para grupos de 10 a 50 pessoas
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