En el marc dels actes del 30è aniversari del Pavelló

LA FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE PRESENTA MICROTONAL WALL EN
COL·LABORACIÓ AMB SONAR+D

El Pavelló Mies van der Rohe acollirà, del 15 al 18 de juny, la instal·lació Microtonal
Wall, de l'artista de Nova York, Tristan Perich. Microtonal Wall és una peça formada
per 1.500 altaveus d'àudio sobre un panell d'alumini de 7,5 metres. Cada altaveu
emet un sol so, resultat de dividir en microtons sis octaves en un continu de
freqüències individuals.
L'espectador experimenta espacialment la transició del soroll blanc al to quan
s'acosta a l'obra, i en última instància, a la resolució d'un únic to, quan arriba a posar
la seva orella sobre un dels altaveus. Cada altaveu emet un to de forma contínua,
sense pauses ni fluctuacions, aconseguint una experiència perceptiva dinàmica i
impredictible. Aquesta obra explora les limitacions finites dels mitjans digitals, i
al·ludeix a l'infinit a través d'una estructura repetida.
Microtonal Wall que inicialment va ser encarregat per Rizoma s'ha presentat al New
Museum, a la Lydgalleriet per al Festival Ekko a Bergen, Noruega, i més tard al
Museu d'Art Modern de Nova York així com a InterAccess a Toronto. Ara, en el marc
del Sónar + D, podrem gaudir-la en la seva interacció amb el Pavelló Mies van der
Rohe.
L'obra de Perich dóna continuïtat a la sèrie de peces que han ocupat el mateix espai
anteriorment, a càrrec d'artistes com Francisco López, Edwin van der Heide i Àlex
Arteaga, comissariades totes elles per Lluís Nacenta.
Tristan Perich va estudiar matemàtiques, música i informàtica a la Universitat de
Columbia, i és sobre aquestes matèries sobre les que sustenta tota la seva
producció artística. Sempre minimalista, la seva obra "1-bit Music" és el primer
àlbum editat en format de microxip. Les peces de Perich s'han presentat en els 5
continents, i el 2013 va exposar al MoMA dins de la mostra "Soundings: a
Contemporary Score"
Microtonal Wall - Tristan Perich
Inauguració 14 de juny a les 19.00h
Del 15 al 18 de juny de 10.00 a 20.00h
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