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A finais de setembro a prensa local facíase eco dunha medida cun tremendo impacto en termos
simbólicos Pontevedra pechaba ao tráfico varias rúas da cidade para expandir os patios de colexio
Liberadas de valados as onas de recreo afirmaban o dereito á cidade a un lugar de encontro onde
proxectar ilusións enla ar os fíos da urdidura social establecer colaboracións e complicidades
conflituar problemáticas refor ar convivencias e alteridades
Coa mesma vocación de liberar a música dos espa os de escoita convencionais en Ve e EN
PARALELO presentamos unha serie de intervencións obradoiros conferencias e concertos que
ocupan o espa o público se integran nos centros de ensino ou poñen en vibración a diferentes
colectivos da cidade habitualmente desatendidos Ondeando a premisa da participación a marea de
sonoridades diversas contribúe a xerar unha identidade cultural de prestixio con vocación
universalista situando a cohesión social a visibili ación e a valori ación da sensibilidade no cora ón
do sistema arterial da cidade coroando máis de vinte anos dun modelo que xa é referente
internacional pola súa selección de prioridades
Arte híbrido e participativo para pechar o Ve e
Celebrando o espa o urbano e natural e
despra ando o aceno cara aos procesos que xeran unha obra Na procura de novos camiños que
conxugan a escoita do a ar e o pensamento musical estruturado a linguaxe muta e a sociedade sofre
unha transformación e abandoa categoríais vellas Mestura da memoria sonora cotiá e das
imaxinacións de creadores e creadoras a música sae dos auditorios na expresión dun cambio de
mentalidade
Come amos o e e
de dece b con moita auga Como a que evoca N d no seu A e da
f ga instalación artística que conecta sons ruidosos da nature a ou da vida cotidiana Fugas de auga
cámaras de televixian a vídeos ASMR e a obra de Bach nun proxecto de innovación educativa
xunto a e en colaboración con estudantes inconformes que son encau ados por un sistema
que ordena as súas existencias Estará activo no IES TORRENTE BALLESTER ata o de decembro
Continuamos ao día seguinte ábad
a FACULTADE DE BELAS ARTES con Tatiana Gerasimenok
artista bielorrusa residente en Alemaña que combina música performance e audiovisuais Entre as
e as h os participantes desenvolverán accións que serán rexistradas en video e audio para
construir a súa derradeira obra
Completaremos este obradoiro cun achegamento á súa
obra ao seu pensamento e ao concepto das videopartituras
Tamén inundada de auga estará a FACULTADE DE BELAS ARTES Henrique Fernandes e Jorge Quintela
de Sonoscopia presentarán A a ca o
de a
a
Unha instalación interactiva que
poderá visitarse a a
de dece b En A á ca captúrase o son e proxéctase a lu desde e
sobre un conxunto de líquidos e elementos electromecánicos como bombas de aire e dispositivos de
indución e transmisión sonora Forma parte dunha extensa investigación sobre procesos nos que
intervén o auga no que levan inmersos os derradeiros anos Sub Lumia
Desvio
Éter
Liquid Estesia
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Lugar como música e música como lugar Un ideal sonoro no que converxen xeografía e xeometría
sonora Unha música da imaxe da sonoridade singular que enche o tempo e o espa o coa presen a
vívida e física dun lugar Verbas de Luther Adams autor de UN RUÍDO ESTRANO E SAGRADO un
espectáculo para catro percusionistas o d
g
a a e da
a ILLA DAS ESCULTURAS
Propón unha achega matemática aos sons ruidosos da nature a ondas e ferven as do océano
ventos de tormenta e tronos glaciares que chocan contra o mar voces elementais que resoan tan
profundamente na mente e no espírito humanos Simetrías fractais Pó de Cantor xuntas de
Sierpinski Esponxa de Menger para explicar o caos e a irregularidade do mundo
Ao día seguinte
á
en NEMONON un proxecto multidisciplinar onde imaxe texto e
corpo procuran os límites do discurso nomear o innomeable plasmar o que non ten e deformar o
establecido Os madrileños DEOVERTURE combinan presen a poesía e música electrónica e se
preguntan se é posible baleirar un texto Previamente ás h na Facultade de Belas Artes Jose Pablo
Polo presentará CORPOS RE SOANTES unha conferencia sobor do espa o sonoro que xeramos e
habitamos re reelabnorando a máxima de Descartes Somnum ergo sum en definitiva Soo logo son
somos porque soamos
E finali aremos con Bu que presenta en colaboración co CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DA
ONCE en Pontevedra o proxecto experimental DIÁLOGO INTERIOR para
persoas cegas e
dispositivos electrónicos Será o a e
á
a Ig e a C
e a de Sa F a c c
Previamente no obradoiro do mesmo título achegaranse ao funcionamento do artellos
especialmente deseñados para esta proposta Unha conversa íntima e existencial por medio dun
dispositivo electrónico que a modo de liña braille traduce a escritura en son A través de preguntas
sobre cuestións fundamentais e a descrición de experiencias significadas da existencia os
participantes irán fiando unha urda sonora que transforma en audible o pensamento
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RELACIÓN DE CONCERTOS E ACTIVIDADES

venres
h IES TORRENTE BALLESTER
PRESENTACIÓN DO CICLO DE ACTIVIDADES E CONCERTOS
venres
h IES TORRENTE BALLESTER
ARTE DA FUGA In alaci n in e ac i a
Horario de visita

sábado

h

h FACULTADE DE BELAS ARTES
Ob adoi o con Ta iana Ge a imenok

luns
h FACULTADE DE BELAS ARTES
AQUÁTICA PRESENTACIÓN Henrique Fernandes Jorge Quintela Confe encia
luns
h FACULTADE DE BELAS ARTES
AQUÁTICA Henrique Fernandes Jorge Quintela In alaci n in e ac i a
Horario de visita

h

domingo
h
h CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DA ONCE
DIÁLOGO INTERIOR para persoas cegas e dispositivos electrónicos Ob adoi o
domingo
h ILLA DAS ESCULTURAS
UN RUÍDO ESTRANO E SAGRADO Concerto ao ar libre
h

po dentro do pó para caixas e tambores
h ondas solitarias que rachan o tempo tras James Tenne para tam tams
velocidades que se cru an no espa o de fases tras Conlon Nancarrow e Peter Garland
para tam tams e bombos
h celosías de iteración triádica a Edgard Varése e Alvin Lucier para sirenas
h clusters nunha trama cuadrilateral para Morton Feldman para marimbas
vibráfonos e campanólogos
h e o po rubindo para caixas e tambores
luns
h FACULTADE DE BELAS ARTES
CORPOS RE SOANTES Jose Pablo Polo Confe encia
luns
h NEMONON
DEOVERTURE Conce o
martes
h IGREXA CONVENTUAL DE SAN FRANCISCO
DIÁLOGO INTERIOR para persoas cegas e dispositivos electrónicos Conce o
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DESCRICIÓN DOS CONCERTOS E ACTIVIDADES

venres
h IES TORRENTE BALLESTER
ARTE DA FUGA in alaci n in e ac i a
Sócrates inaugura unha arte peculiar Arte entendida a través dunha imaxe de forte
densidade semántica a da fuga
Malena Lasala S c a e e a a e da f ga

Por iso a entrada en escena dos que chegan fuxindo ten o seu significado oculto Ao ler
esta indicación entra en xogo a esperan a dun lugar unha lu ou un farol no que o noso voo
pola vida tamén está a salvo de observadores estraños
Walter Benjamin Ende e o nico

De aquí hai que fuxir irmán hai que fuxir hai que fuxir e repíteo unha e outra ve na miña
cabe a nauseabunda
João S O ho i on e é o me fin

Cando hai sospeita de que se produce unha fuga nun sistema de condución de auga utilí anse
procesos de escoita técnica máis ou menos sofisticados para locali ar o lugar exacto onde se
produce O fluxo e refluxo da auga canali ada ou na beira do mar a sensación de que algo está a
fluír a e da f ga consiste en dous ou máis dispositivos instalados en diferentes onas dun edificio
que ao detectar unha presen a se activan automatica e independentemente provocando sons
derivados de procesos de fluxo sólido ou líquido
O título alusivo á coñecida obra de Bach catorce fugas e catro canons desenvolvidos a partires dun
mesmo tema conecta co arquetipo da fuga e da persecución Unha utopía
recorrente E máis
entre o alumnado dun centro de estudos O
gol e Porque a instalación desenvolveuse no
marco dun proxecto de innovación educativa xunto e en colaboración con estudantes
descontentos que son canali ados por un sistema que organi a as súas existencias
Os dispositivos sitúanse en onas afastadas do mesmo edificio E a partir de aí os fluxos sonoros
ocupan o espa o e poden escoitarse de forma sincroni ada ou non Simultaneamente o proceso de
fuxida estase a retransmitir en tempo real nunha perspectiva que ofrece unha visión desde
dentro imposible na realidade física Unha persecución en tempo real que fai referencia aos
sistemas de televixiancia e que podería lembrar a certos videos de estimulación auditiva ASMR
Resposta Meridiana Sensorial Autónoma
Como non é posible captar todas as dimensións sincrónicamente as fugas de son ou imaxe sempre
se desli an na nosa percepción na realidade física ou virtual algo se nos escapa
N d e á fo mado o Ram n So o Ignacio Ba cia e J an Ca lo Cha o com o i o a i a lá ico e en eñei o
ind
ial e ec i amen e
e in eg ado no colec i o Ve i e Sono a le an ano colabo ando en ob a de ca ác e
ono o e a ici a i o
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sábado

h FACULTADE DE BELAS ARTES
ob adoi o

Tatiana Gerasimenok
é unha artista multidisciplinar e investigadora bielorrusa afincada en
Alemaña Os seus traballos hibridan diferentes formas artísticas transmediais nomeadamente a
música a instalación a performance o video e o teatro musical combinando nas súas obras arte e
tecnoloxía nun todo inseparable
Neste obradoiro coñeceremos algúns traballos da artista e posteriormente as persoas participantes
interpretaremos diferentes videopartituras que forman parte da derradeira obra inédita de Tatiana
Gerasimenok
o t que actualmente está a desenvolver con Vertixe Sonora
Tatiana Gerasimenok naceu en Bielorrusia e estudou composición no Conservatorio Tchaikovsk de
Moscova Foi seleccionada compositora para residencia e bolsa na Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf
Alemaña
Künstlerhaus Sal wedel Alemaña
Residencia da Creación
Pirineos Mediterráneo España
Künstlerdorf Schöppingen Alemaña
Os seus
traballos foron estreados no festival MATA de Nova York EE UU
Internationale Ferienkurse
für Neue Musik Alemaña
Seleccionada compositora para Académie Voix Nouvelles Francia
Akademie Schloss Solitude de Stuttgart Alemaña
EBMF International Summer
Academ for Young Composers en Nova York EE UU
Sixth International Young Composers
Academ en Cidade Tchaikovsk Rusia
Os seus traballos foron presentados na radio
Pulsar CISM de Montreal Canadá
exposición de partituras gráficas Sound Graphics na
Biblioteca Nacional de Rusia en San Petersburgo Rusia
etc
Esta actividade está dirixida a estudantes da Facultade de Belas Artes e en xeral a calquera persoa
interesada
luns
h FACULTADE DE BELAS ARTES
AQUÁTICA PRESENTACIÓN Henrique Fernandes Jorge Quintela Conferencia
No contexto de presentación da instalación A á ica conversaremos con Henrique Fernandes e Jorge Quintela
desta pe a e arredor dos procesos de creación e funcionamento así como do histórico de proxectos de
Sonoscopia colectivo de artistas radicado na cidade de Porto Portugal adicado á creación promoción e
difusión da Música Experimental

luns
martes
h FACULTADE DE BELAS ARTES
AQUÁTICA Henrique Fernandes Jorge Quintela Instalación interactiva Horario de visita

h

Aquática é un dispositivo de instalación control de son e xeración automática dun conxunto de
obxectos sonoros dispositivos visuais distribuídos polo espa o de intervención
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Os obxectos que o integran empregan a captura de son e a proxección de lu desde e sobre un
conxunto de líquidos así como diversos elementos electromecánicos como bombas de aire e
dispositivos de indución e transmisión de son
Aquática forma parte dun conxunto de pe as instalacións sonoras desenvolvidas arredor de Agua
das que destacamos Sub Lumia
Desvio
Éter
Liquid Estesia
SONOSCOPIA
Asociación para a creación produción e promoción de proxectos artísticos e educativos centrada nas
áreas da música experimental a investigación sonora e as súas interseccións transdisciplinares
Desde a súa creación en
produciu máis de
eventos creacións artísticas actividades
educativas e publicacións Estivo presente en preto de
países europeos así como en xeografías
tan afastadas como Estados Unidos Líbano Xapón Tunisia ou os Emiratos Árabes Unidos Entre as
súas creacións destacan os proxectos Phonambient INsono Phobos
Disfunctional Robotic
Orchestra e Phonopticon En Portugal Soncopia é socio de entidades como Fábrica das Artes CCB
Teatro Nacional São João Fundação de Serralves Cine‑Teatro Louletano GNRation e Teatro de Ferro
Tamén conta cun espa o situado no Porto con pequenos estudios equipados e preparados para a
concepción e produción de traballos creativos e científicos residencias e presentacións informais
tendo acollido a centos de artistas de todo o mundo A sonoscopia é unha estrutura apoiada pola
República Portuguesa Cultura Dirección Xeral das Artes
sonoscop gmail com
www sonoscop pt
www facebook com soncopia associacao
www sonoscop bandcamp com
www vimeo com sonoscop
www outube com user sonoscop

h
h CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DA ONCE
DIÁLOGO INTERIOR a a
e
a cega e d
e ec
c ob adoi o
Obradoiro para persoas cegas que participarán no desenvolvemento do proxecto A través desta
iniciativa poderán expresar as súas inquedan as musicais dun xeito sinxelo e autónomo
domingo
h ILLA DAS ESCULTURAS
UN RUIDO ESTRANO E SAGRADO concerto ao ar libre
de
d
… para caixas e tambores
h da
a a
e ac a
e
tras James Tenne para tam tams
h e c dade
e e c a
e a de fa e tras Conlon Nancarrow e Peter
Garland para tam tams e bombos
h ce a de e ac
ád ca a Edgard Varése e Alvin Lucier para sirenas
h c
e
a a a c ad a e al para Morton Feldman para marimbas
vibráfonos e campanólogos
h

e
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h

e

b d

para caixas e tambores

O ruído son complexo e aperiódico tócanos e móvenos de xeitos profundos e misteriosos Un ruido
estrano e sagrado é unha celebración do ruído como metáfora dos fenómenos turbulentos do
mundo que nos rodea e unha porta de entrada á experiencia extática Baseada na violencia
elemental da nature a e nas formas autosemellantes dos fractais lineais esta música é unha
converxencia da xeografía sonora e a xeometría sonora
Cada pe a do ciclo concíbese como o seu propio mundo sonoro distinto e separado evocando a
inmediate e presen a dun lugar Estas paisaxes sonoras están inspiradas e dedicadas a compositores
que exploraron novos e estraños mundos sonoros
de
d
… para caixas e tambores equivalente sonoro da fractal Pó de Cantor
modelo fractal do comportamento do ruído eléctrico
ondas solitarias que rachan o tempo tras James Tenne para
tam tams Ondas de
intensidade con períodos variados vanse xuntando gradualmente formando un enorme
tsunami sonoro
e c dade
e e c a
e a de fa e despois de Conlon Nancarrow e Peter
Garland para tam toms e bombos é un canon de ondas continuas de aceleración e
ritardando modelados a partires do Canon X de Nancarrow e a Meditación sobre o trono
de Garland
ce a de e ac
ád ca a Edgard Varése e Alvin Lucier para catro sirenas que
atravesan un campo en expansión de desli amentos glissandi ascendente e descendente A
pe a está modelada a partires de xuntas de Sierpinski como unha torre Eiffel de pirámides
telescópicas reiteradas
c
e
a a a c ad a e a para Morton Feldman para catro marimbas catro
vibráfonos e catro campanólogos É unha sonda da Esponxa de Menger un cuadrilátero
enigmático cunha superficie infinita e un volume cero
e
b d
para caixas e tambores Do silencio xorden puntos de po que se
converten en en ruído implacable e reiterado
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UN RUIDO ESTRANO E SAGRADO

Nada esencial ocorre na ausencia do ruído na maioría das culturas o tema do ruído está na orixe
da idea relixiosa A música pois constitúe unha comunicación con este ruído primordial e amea ante
a oración
Jacques Attali

Xe g af a
ca
A miña música estivo baseada durante longo tempo nas paisaxes físicas culturais e espirituais do
Norte e nun ideal de xeografía sonora lugar como música e música como lugar Máis recentemente
comecei a explorar novos aspectos das relacións entre música e lugar nunha converxencia da
xeografía sonora coa xeometría sonora Moitas veces pensamos na música como unha especie de
linguaxe que por suposto ben o pode ser Pero máis que unha música do discurso a miña é unha
música da imaxe Así a miña preocupación primordial non son as ideas musicais e a retórica da
composición senón a sonoridade singular ese son que non representa outra cousa que a si mesmo
enchendo o tempo e o espa o coa presen a vívida e física dun lugar
V e ca
f cad a
Dende hai moitos anos escoito con atención os sons do mundo natural ao obxecto de tentar
reproducilos na miña música Nun principio atraíanme o canto dos paxaros e outras dimensións
poéticas da paisaxe sonora Pero aos poucos comen aron a atraerme os sons ruidosos da
nature a ondas e ferven as do océano ventos de tormenta e tronos glaciares que chocan contra o
mar esas voces elementais que resoan tan profundamente na mente e no espírito humanos
Fai algún tempo durante unha época de crise persoal acampei só a principios da primavera ás beiras
do río Yukón para escoitar os sons do grande río liberándose da quietude xeada do inverno Os
delicados tons de cristal do xeo das velas arremuiñándose os intrincados arpexos de auga derretida
goteando e o ominoso retumbar e moer dos icebergs acadou no máis fondo de min profundas
resonancias Inmerso nestes sons e na presen a arrebatadora desa violencia elemental as miñas
preocupacións persoais come aron a parecer pequenas e intrascendentes
As for as incribles e indiferentes da nature a son recordatorios duros da insignificancia dos nosos
dramas e paixóns persoais Ofrécennos a tranquilidade innegable de que sexa cal sexa o que
poidamos facernos tanto a nós mesmos coma uns aos outros hai no mundo procesos en
funcionamento moito máis grandes máis antigos e complexos do que poidamos entender De pé á
beira dun grande río rompéndose ou preto dun glaciar de marea mentres unha enorme parede de
xeo estala no mar afrontámonos á violencia esmagadora da nature a unha violencia ao mesmo
tempo aterradora e reconfortante transpersoal e purificadora
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O ga
de a a e c a
O tema da creación é o caos
Barnett Newman
A miña crecente fascinación pola violencia da nature a levoume a un estudo rudimentario da teoría
do caos a xeometría fractal e a ciencia da complexidade intentos recentes da ciencia occidental de
describir a rique a dos patróns do mundo Mentres contemplaba a estraña bele a das formas e dos
procesos fractais espertou a miña curiosidade de compositor Con toda naturalidade pregunteime
como poderían soar estes fenómenos intrigantes
A miña primeira exploración desta cuestión foi Un ruído estrano e sagrado un longo ciclo de pe as
para cuarteto de percusión que combina a miña longa paixón polos sons e as imaxes do mundo
natural cunha fascinación recentemente descuberta polas matemáticas dos sistemas dinámicos
Nesta música tentei traducir algunhas das formas reiteradas e autosemellantes de fractais simples e
lineais en son e tempo na procura dos seus equivalentes audibles
A teoría do caos chega aos fins máis complexos desde o medio máis sinxelo Na pintura Mark Rothko
falou dunha aspiración semellante á expresión simple do pensamento complexo Con ese espírito
comecei a miña investigación dos fractais como a música das formas máis sinxela os así chamados
fractais clásicos creados por procesos lineais e iterativos Comparados coas alucinantes
complexidades das formas xeradas polos Conxuntos de Julia e Mandelbrot estes fractais son
relativamente sinxelos Aínda así ofrecen enigmas intrigantes e metáforas ricas
Quería ter unha idea práctica do comportamento destas formas e procesos polo que en lugar de
depender dun ordenador para a composición ou a xeración de sons compuxen partituras en
notación convencional para ser interpretadas por intérpretes humanos con instrumentos acústicos
Quería saborear a aprendi axe sopesando toda a resonancia dos principios fundamentais inherentes
a estes fractais máis sinxelos antes de pasar a un territorio máis complexo
S e a e ab e
A forma é espa o ideali ado O son é tempo audible A forma define un contexto O son encarna a
presen a do momento Como en boa parte da miña música as estructuras musicais de Un ruido
estrano e sagrado son grandes sinxelas e simétricas A simetría xeral contribúe a que me liberare das
convencións de composición por relación
A simetría é previsible un é igual a un Neutrali a as preguntas sobre cara a onde vai unha pe a ou
que pasará a continuación Se o seguinte son é inevitable entón é libre de defenderse só por si
mesmo Sen as expectativas do desenvolvemento narrativo ou o elemento sorpresa tanto o
compositor como o oínte son libres simplemente para escoitar a música
Compoñer dentro de formas e procesos audibles como dixo unha ve de forma sucinta James
Tenne O compositor non está ao tanto de nada
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Aínda que me sinto libre de romper a simetría en calquera momento intento facelo principalmente
en resposta ás características físicas dos instrumentos ou ás realidades prácticas de interpretación e
notación máis que ás miñas propias ideas do que debería suceder despois Morton Feldman fíxoo
cun toque exquisito Chamou ás súas formas simetría parali ada De feito ese é o título dunha das
súas obras posteriores Creo que era esto o que quería dicir Barnett Newman cando falaba de
rebentar a xeometría nas súas pinturas
Quero que a miña música teña un rigor formal e un impacto visceral A través da disciplina dunha
simetría formal simple e global espero ir máis aló da autoexpresión e dos límites da miña propia
imaxinación a unha conciencia máis profunda do propio son De cando en ve síntome obrigado a
romper a forma para transcendela Pero tanto como ouvínte como compositor estou moi
profundamente emocionado cando a música ten pouco ou nada que ver coa expresión persoal
Má a da e e
En Un ruido estrano e sagrado o meu interese non estaba en enviar mensaxes senón en recibilas
Isto non é a música como comunicación senón a música como comuñón
Ás veces durante os sete anos nos que traballei neste ciclo preguntábame se isto era música A súa
dinámica varía dende o limiar da audibilidade ata o limiar da dor Abarca timbres inquietantes e
practicamente todo o espectro audible do son Os seus campos de son densos e case estáticos
parecen invitar ao aburrimento Pero a miña pedra de toque foi unha fe cada ve máis profunda no
poder do ruído como vehículo de transformación e revelación
En definitiva considero as seis seccións de Un ruido estrano e sagrado non tanto como composicións
ou pe as musicais senón como lugares lugares para escoitar lugares nos que experimentar o
misterio elemental do ruído
Gran parte desta música é forte Zumba os tímpanos fai sonar a caixa torácica e mergulla ao oínte
nunha abrumadora presen a física do son Parte desa presen a non está realmente escrita na páxina
Xorde espontáneamente no ar a través da interacción dinámica de sons complexos e de alta enerxía
tambores atronadores bruadores tam tams campás martelados sirenas que lamentan a acústica
do espa o de actuación e a psicoacústica propia audición
Se Un ruido estrano e sagrado pide unha atención inusual do ouvínte ponlles esixencias
extraordinarias aos intérpretes tanto a nivel musical como físico Esixe unha intensidade
inquebrantable de concentración un atletismo sostido e vigoroso e ás veces a intensidade tranquila
e a calma lenta do Ioga ou o Tai Chi Aínda que unha representación desta música é visual e
sonoramente dramática non se trata tanto de teatro como de ritual unha cerimonia na procura
dunha experiencia compartida de transcendencia
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en paralelo
PONTEVEDRA

O estraño poder do ruído pode abrir portas ao extático As tradicións musicais de todo o mundo
exploraron este poder durante séculos A miña experiencia máis poderosa disto foi a través das
cerimonias de tambores cantos e bailes durante toda a noite dos pobos esquimós Iñupiat e Yup ik
cerimonias que alteran de xeito demostrable a conciencia dos oíntes e dos participantes a través da
reiteración rápida e insistente de sons acusticamente complexos
Máis aló das habituais asociacións expresivas de sons musicais o ruído tócanos e conmóvenos de
xeito profundo A través do seu físico o ruído chama a nosa atención e rompe as barreiras que
construímos entre nós mesmos e a conciencia Inmersos na presen a envolvente do ruído elemental
na plenitude do momento presente só podemos come ar a escoitar coa totalidade do eu algo da
totalidade inaudible do son
luns
h NEMONON
CORPOS RE SOANTES JOSE PABLO POLO confe encia
O escritor e pensador Ramón Andrés afirma que o que fala faino porque teme non ser visto defendendo así
un concepto do sonoro e da escoita baseados no ser e no estar Un concepto que nos conduce a unha idea do
existir a través do espa o sonoro que xeramos e habitamos en definitiva somos porque soamos Entón que
espa o sonoro habita un corpo en movemento que espa o sonoro habita un corpo dende a quietude como
conectar a enerxía respiratoria a partir do son como deixar de soar se existe a imposibilidade de pechar os
ouvidos onde reside a emoción das pulsacións humanas tan básicas como o berro o xadeo as nosas pisadas
a nosa vo falada a vo cantada
A partir destas preguntas o compositor e artista sonoro José Pablo Polo investiga e desenvolve un tipo de
linguaxe sonora baseado no tratamento tecnolóxico dos corpos en movemento co que xera unha especie de
espellos sonoros que cuestionan a nosa mirada e a nosa escoita

luns
h NEMONON
DEOVERTURE conce o oe ía e m ica elec

nica

É posible baleirar un texto Cando un texto deixa de ser texto para come ar a ser son para come ar
a ser lixeiro Cando se perde o significado Onde está a mensaxe O texto atende só á palabra A
idea só atende á palabra Podemos ver o ruído Podemos borrar a emoción Onde no son chegou a
emoción Hai un silencio para cada emoción O texto segue despois do silencio É posible escoitar a
idea aínda que nunca se diga Seremos quen de deixar soar a palabra Que fala o ruído Podemos
borrar as ideas Tachar os sons Aínda estamos a tempo Se non hai idea é posible o erro
Proxecto multidisciplinar onde a imaxe o texto e o corpo se atopan para buscar os límites do
discurso nomear o innomeable plasmar o que non ten e deformar o establecido Queremos vivir no
desastre describir o caos atravesar o erro e explorar os límites da linguaxe Unha experiencia
escénica na que o corpo a vo e o son ruído música mostran unha fala irracional abren as portas
do inconsciente sementan o escenario de dúbidas erros e elipses Non é un concerto nin un recital
poético Ou si Ou iso pensamos
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martes
h IGREXA CONVENTUAL DE SAN FRANCISCO
DIÁLOGO INTERIOR a a
e
a cega e d
e ec

c

conce o

Conversa íntima a través dun dispositivo electrónico que a modo de liña braille traduce a escritura en
son
participantes cegos establecerán un diálogo existencial consigo mesmos A través de
preguntas sobre cuestións fundamentais e a descrición de experiencias significadas da existencia os
participantes irán fiando unha urda sonora que transforma a súa escrita braille en son a través dun
instrumento especialmente deseñado para esta proposta

