
> DADOS PESSOAIS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuno Miguel Moita Correia - 1900-131 Lisboa, Português - 14/08/1978 -  +351  935  720  632     -  zekanz@gmail.com 
> FORMAÇÃO ACADÉMICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 12ª ano do curso de carácter geral de economia e gestão ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1998 

- Cursos: técnico-profissional em técnicas de multimédia nível III - 1999; especialização em Adobe Creative Suite e fotografia nível I na APAF --------------------- 2001/2003 

- Workshops: Serigrafia em t-shirt/papel; Atelier da cor e teoria de arte I-II; História da música experimental Portuguesa e percepção auditiva -------------------- 2004/2006 

> EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

>> VIDEO - captação - edição - pós-produção - operação de legendas e vídeo em tempo real/vídeo jockey - live streaming ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Vj na banda Slap hand to hand concertos: Incrível Almadense, Bacalhoeiro, Contagiarte, Braço de Prata, B.leza, Santarém --------------------- 2012/2014 
- Edição de vídeo das performances ‘Calma Baby’ I e II de Márcia Lança & Jørgen Knudsen -------------------------------------------------------------------- 2013 
- Edição de vídeo comemorativa do 10ºaniversário da eventis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2012  
- Staff técnico na ‘maior exposição de videojogos do mundo’ - Game On no Museu de Arte Popular-------------------------------------------------------- 2012 
- Vj no Festival Largo do Intendente com dj Kamal (mix indiano) e dj Carla Menitra (mix estafeta coreográfica do largo) ------------------------------- 2012 
- Vj+live draw projectado em árvores no 10º aniversário do Jardim Botânico - 'Chão das Artes’ na Casa da Cerca em Almada ----------------------- 2011 
- Vj+edição+operador de vídeo no 15º aniversário da Epson Portugal vídeo-lounge de 15 minutos ---------------------------------------------------------- 2011 
- Captação+edição do espectáculo ‘Trompe le Monde’ de Márcia Lança & Nuno Lucas apresentado na Culturgest --------------------------------------- 2011 
- Director técnico de multimédia+captação/transmissão via net por Livestream no SOU - Festival AoGosto ---------------------------------------------- 2010 
- Operador de legendas e técnico multimédia em ‘O Filho da Europa’, ’A Mãe Coragem’, ‘O Banqueiro Anarquista’, ‘Sangue ou Estudos de Antígona’, 
‘Burgher King Lear’ e ‘As Criadas’ na Companhia de Teatro João Garçia Miguel -------------------------------------------------------------------------- 2008/2011 
- Operador de vídeo+edição+instalação+vj no Festival de Banda Desenhada da Amadora -------------------------------------------------------------- 2008/2009 
- Vj+operador vídeo nas sessions e Lisbon Rock Fest da Void Creations no Santiago Alkimista -------------------------------------------------------- 2009/2011 
- Captação/edição de vídeo e operador do processo serigráfico para o 8º Festival Barreiro Rocks yeahx6 ------------------------------------------------- 2008 
- Vj convidado por Rocky Marciano com Rodrigo Amado, André Gonçalves e dj Ride, para o Festival Interparla em Madrid --------------------------- 2008 
- Vídeo/dança perfomativa/instalação ‘A unha do gigante’ de Ana Rita Teodoro no Festival Pedras d’água -------------------------------------------------- 2006 
- Edição de vídeo para telemóveis/internet/tvdigital do Euro2006 e SuperLiga 06/07 - Sportinveste ---------------------------------------------------------- 2006 
- Co-criador/vj com dj mrmute em ‘deubreka: dj+vj mingled in 1‘ edição e manipulação de vídeo ao vivo: maquete - Festival X 2004, DVD ‘uma troca 
de pés numa dança a dois‘ - Bazaar/Porto 2005, ‘Tron’ com Rui Miguel Abreu - Festival Número Projecta 2006 entre outros sets online - 2004/2014 
- Edição+captação em ‘I see you in my dreams‘ de Olga Belchior ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2004 
- Captação+edição+operação de vídeo em ‘A subjective dialectic of prohibition’ de Julião Sarmento, 1ª actuação como vj/flash em ‘Playground - Game 
Over’ no Café Paraíso/Tomar, ‘Eroscópio’ actuação nos Silos de Beja e instalação de vídeo num ecrã de GameGear, ‘2005LoungeBar’; lançamento da 
fanzine ‘CanibalCriCa Ilustrada’ de chilicomcarne no atelier323 com António Salvador, José Salvador e Pedro Mira) - 2003/2004 
- Edição de vídeo-web na  TVI online: Big Brother Online 2/3; Academia de Estrelas e BB Famosos 1/2 --------------------------------------------- 2001/2002 
>> INTERNET - web design - desenvolvimento - manutenção ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Webdesign/developer: Galeria Bessa Pereira - 2014; ADIAC Portugal - 2013; SLAP Hand To Hand - 2013; ANATUREZA - 2013/2014; Pedro Valdez 
Cardoso - 2012/2014; SOU movimento e arte - 2008/2011; Body rice, 98 Octanas, Viúva rica solteira não fica - 2006/2007; Xsite2 - 2004/2005 
- Manutenção: Pedro Valdez Cardoso - 2012/2014; SOU - 2008/2011; Clap filmes, Atalanta filmes, Medeia filmes - 2006/2007; 
Guia da cidade - 2004/2005; Fastaccess - 2003/2004; IOL, TVI, Big Brother 2/3, Academia de Estrelas, BB Famosos 1/2 - 2001/2002 

>> GRAFISMO - design gráfico - arte digital - fotografia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Artes finais: de vários conteúdos publicitários e decoração de exterior na loja Tangerina/Galp energia da Gare do Oriente ------------------- 2011/2013 
- Cartazes: O ciclo de exposições: Projecto Travessa da Ermida no MAP: Antes morta que burra de Ana Pérez-Quiroga - 2014; This Order de Pedro 
Valdez Cardoso - 2014; Hipólito de Vasco Araújo - 2013; Slap hand to hand - 2013; Sou movimento e arte - 2008/2011; ‘Sangue ou Estudos de 
Antígona’ de João Garçia Miguel - 2009; bacalhoeiro - 2008; colóquio ‘The Science of the Art of Medicine’ - FLAD -------------------------------------- 2005 
- Postais: Inauguração da Galeria Bessa Pereira com a exposição de ‘José Espinho: a diversidade no fazer’ - 2013; Puppetry de Pedro Valdez Cardoso - 
2012; ‘Morning Sun’ de Márcia Lança - 2009; ‘MelTe’ e ‘A Ladra de Memórias’ de Ana Rita Teodoro - Festival Pedras d’água‘09; ‘Mostra ZonaZ - três 
solos’ de Mariana Lemos, Marina Quay e Cínira Macedo - Goethe Institut/c-e-m -------------------------------------------------------------------------------- 2005 
- Ilustração: ‘Crize novo sabor’ na fanzine ‘Espelunca’ nº zero - 2013 e ‘Crize’ inserida na fanzine ‘O músculo da batata’ nº zero - 2009 
- Serigrafia em t-shirt/papel e vectorização/corte em plotter de flex/vinil - spuma/loading.pt ------------------------------------------------------------ 2007/2008 
- Catálogo de roupa streetwear Resina, logotipos para lojas e t-shirts ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2004 
- Fotógrafo (analógico) no Congresso BSH - Bosch.Siemens.Ufesa -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2004 
- Designer gráfico e co-produtor do evento cultural ‘Lá fora as estradas continuam’ - Karnart ---------------------------------------------------------------- 2003 
- Vectorização: corte e montagem em vinil ‘Luís Bandeira Design & Publicidade, Lda’ --------------------------------------------------------------------------- 2000 
- Colaboração em diversos trabalhos universitários, inclusive finais, nas áreas marketing e publicidade e design gráfico e comunicação: campanhas 
publicitárias Honda Logo e Peugeot 206; normas gráficas, fontes e design básico -------------------------------------------------------------------------- 1998/2002 
> CONHECIMENTOS INFORMÁTICOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na óptica do utilizador: Adobe Creative Suite Pack, Freehand, Coreldraw, Resolume (vj), Icareus Screen (legendas), CasmatePro/MagiCut (plotagem). 
Helpdesk: manutenção e limpeza de sistemas, recuperação de dados, montagem e instalação de software e hardware PC. 
> OBJECTIVOS & INTERESSES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pró-activo na exigência de cada tarefa, confrontando o conforto das ideias e receitas pré-feitas com a espontaneidade no fazer - em busca de algo 
‘novo’, assertivo e desejado. Aprofundar e consolidar valências junto da equipa de trabalho, por forma a facilitar as relações entre as diferentes: 
tarefas; objetivos; propósitos; comunicações; crenças; disciplinas; artes; lucros; indivíduos; sonhos... 
> LINKS: www.nunozekan.tk  |  www.youtube.com/vjzekan  |  www.linkedin.com/in/nunozekan


