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Édouard-Leon Scott de Martinville (França, 1817-1879), grava a sua 
voz interpretando “Au Clair de la Lune” usando o phonautograph
inventado por si. O primeiro registo sonoro de voz humana só foi ouvido 
148 anos depois graças ao trabalho de cientistas do Laurençe Berkley 
National Laboratory, na Califórnia, EUA.

Édouard-Léon Scott de Martinville (France, 1817-1879), records his voice 
singing “Au Clair de la Lune,” using the phonautograph of his invention. 
The first human voice record was heard only 148 years later thanks 
to the work of scientists at the Lawrence Berkley National Laboratory in 
California, USA.
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Radiação (issue 1) — after the experimental edition held 
in 2010 Radiação (issue 0) —, is the second annual radio 
event, an Artadentro’s project in collaboration with the 
Algarve University Radio - RUAFM 102.7.
This second edition broadcasted in FM and WWW, presented 
sound works as an artistic act on the radio medium,
transforming it and/or using it’s own particularities to question 
it and it’s environment.

The Radio Art, belonging to sound art, although not 
incorporating musical works, preferred by many artists as an 
art form in itself: using the radio idiosyncrasies to investigate 
the nature of language - speech as culture -, and sound as 
language in a predominantly visual world: on textual and 
non textual works, approaching the radio as a space to build 
soundly and linguistically or as an arena or event stage, a 
gathering and assembly place, using the media landscape as 
the narrative itself, or the body itself as a source, gathering 
sounds of the world and building new geographies ...

Radiação (edição 1) — após a edição experimental realizada 
em 2010 Radiação (edição 0) —, o segundo evento anual de 
Arte Rádio; um projecto Artadentro realizado em colaboração 
com a Rádio Universitária do Algarve – RUA FM 102.7.
Esta segunda edição, em FM e via WWW, exibiu obras 
sonoras numa actuação artística sobre o medium radiofónico 
transformando-o e/ou usando as suas características 
particulares, questionando-o e ao mundo envolvente. 

A Arte Rádio, tida como uma forma de sound art, embora 
puramente sonora e não integrando obras musicais, preferida 
por muitos como uma forma artística por si só: usa as 
idiossincrasias da rádio para investigar a natureza da 
linguagem — discurso como cultura —, e o som como 
linguagem num mundo predominantemente visual: em obras 
textuais e não textuais, abordando a rádio como um espaço 
a construir sonora e linguisticamente ou como uma arena ou 
palco de eventos, um local de encontro e de reunião, usando 
a paisagem mediática como a própria narrativa, ou o próprio 
corpo como fonte, reunindo sons do mundo e construindo 
novas geografias...
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02.   “Hino” (2:10)
        DJ Franganito
04.   “Onda” (3:51)
        Ana André
06.   “Momento Presente 2” (2:09)
        Mauro Amaral
08.   “Anonymous Jungle” (1:39)
        Ângelo Encarnação
10.   “Eternidade” (1:17)
        Luís Ene
12.   “Apatia” (01:23)
        Ângelo Encarnação
14.   “Open Heart Surgery” (2:07)
        Nuno Murta & Daniel Almeida
16.   “Os Sistemas têm Cadência” (2:28)
        Jorge Rocha
18.   “Homicidio Voluntário” (1:05)
        Ângelo Encarnação
20.   “Água” (3:47)
        Maria José Oliveira
22.   “Mutant Piano Classics” (04:03)
        Nuno Murta & Daniel Almeida

24.   “Nature” (02:30)
        Ângelo Encarnação
26.   “Ponto de Encontro” (2:22) 
        Carlos Norton
28.   “Pic Poc Plouf...” (01:53)
        Viviane & Tó Viegas
30.   “Picazo” (2:27)
        Ângelo Encarnação
32.   “Atomic Bee Vs The Space Mutant” (2:23)
        Nuno Murta & Daniel Almeida
34.   “Tempus Insolitus” (1:16)
        Ângelo Encarnação
36.   “Sociotecnologia” (0:32)
        Pedro Leote Mendes
38.   “The Dream Team” (0:47)
        Ângelo Encarnação
40.   “Circus” (2:57)
        Vasco Vidigal
42.   “Os nossos amigos são animais” (6:04)
        Ana Borralho & João Galante
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ORGANIZAÇÃO:  Artadentro e Rua FM 
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