Carlos Guedes (Porto, 1968) tem uma atividade compositiva multifacetada contando com
inúmeras encomendas para dança, teatro, cinema, além de música de concerto. O seu trabalho
tem sido apresentado internacionalmente em diversos formatos. Apresentações recentes incluem
Jinn (2018) para dança, vídeo, eletrónica, flautas e sistema interativo (Arts Center, Abu Dhabi e
FIMP, Porto); Untitled #1 (2019) com Chess (Nikolaj Hess, piano; Carlos Guedes, eletrónica) +
Cristina Ioan (flautas) e Laetitia Morais (vídeo) no ElectroFest em Abu Dhabi, e Lições de voo
(Teatro de Marionetas Porto, Março, 2019). O EP Unsolvable problems (Improbable Records, 2019)
contém música para big band e big band e quarteto de cordas com a Orquestra Jazz de
Matosinhos e o Quarteto de Cordas de Matosinhos. Ainda este ano, conta lançar o primeiro CD
do projeto Chess de música improvisada para piano e eletrónica. Brevemente tem colaborações
programadas com João Dias, Né Barros e Igor Gandra, para projetos a estrear durante 2019 e
2020.
Carlos Guedes tem um Bacharelato em Composição na ESMAE (1993), Mestrado (1996) e
Doutoramento (2005) pela New York University. É atualmente Professor Associado no
departamento de música da New York University em Abu Dhabi (NYUAD). Antes de se mudar
para os Emirados Árabes Unidos, Carlos Guedes lecionou na ESMAE (2002—2013), nos cursos
de composição e teatro, na FEUP (2009-2013), no programa doutoral em Media Digitais e no
Mestrado em Multimédia da Universidade do Porto, e criou o curso de Música Eletrónica e
Produção Musical na ESART (Castelo Branco), onde também lecionou entre 2005 e 2009.
Paralelamente, desenvolve atividades de investigação no domínio da inteligência artificial musical
em sistemas musicais interativos, tendo sido um dos fundadores do Sound and Music
Computing Group (smc.inesctec.pt) e do Music and Sound Cultures (MaSC) research group
(masc.hosting.nyu.edu). O seu trabalho artístico e de investigação podem ser apreciados em
carlosguedes.org e em carlosguedes.bandcamp.com. Estreou recentemente o seu canal youtube.

