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MÚSICA

Desta vez, os Dias da Música
Electroacústica convidam à
imersão
A música de Mario Mary, Robert Normandeau e Jaime Reis poderá

ser ouvida num espaço sonoro tridimensional nas escolas

superiores de música de Lisboa, Porto e Castelo Branco.

Cristina Fernandes • 19 de Fevereiro de 2019, 7:34

Robert Normandeau fará nos Dias da Música Electroacústica a estreia mundial
de uma nova obra, Raíl DR
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O próximo ciclo de concertos integrado nos
Dias de Música Electroacústica (DME), que
decorre entre 19 e 22 de Fevereiro em Lisboa,
em Castelo Branco e no Porto, será dedicado
aos compositores Mario Mary
(Argentina/França/Mónaco) e Robert
Normandeau (Canadá), acompanhados pelo
português Jaime Reis, fundador e director
artístico deste festival itinerante que toma a
cidade de Seia como base, mas que tem
promovido paralelamente diversas edições
noutros pontos do país. Desde 2017, o festival
conta também com o Espaço Lisboa Incomum
(Rua General Leman, nº 20), destinado a
promover a partilha de projectos
experimentais nos campos da arte e da
ciência.

Desta vez, os DME passarão pela Escola
Superior de Música de Lisboa (dia 19), pela
Escola Superior de Artes do Espectáculo de
Castelo Branco (dia 20) e pela Escola
Superior de Música e Artes do Espectáculo do
Porto (dia 22), no âmbito de uma digressão
que inclui conferências e concertos. Para cada
um destes concertos, Jaime Reis preparou
“um sistema de difusão de som imersivo”, em
forma de cúpula. Segundo este compositor,
com uma vasta obra no campo da
electroacústica apresentada em Portugal e no
estrangeiro, trata-se de “um sistema que
permite simular movimentos do som
num espaço tridimensional, gerando
formas ou percursos espaciais para
criar movimentos como rotações
elípticas, espirais, explosões
espectrais, paredes de som e outros”.
Robert Normandeau e Jaime Reis apresentam
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Assinar o Público é participar na
construção de um país melhor

O PÚBLICO nunca foi tão lido. Todos os meses
passam pelo nosso online mais de 6.5 milhões de
visitantes. Para nós, este número confirma a
importância do nosso trabalho. Queremos
produzir mais e melhor informação, com a
liberdade de sempre e sem abdicar da diversidade
de opiniões que enriquece uma sociedade livre.
Queremos reforçar a nossa investigação para
garantir um escrutínio mais eficaz dos poderes.
Precisamos que se junte a nós neste esforço. A
verdade, o pluralismo, a justiça, a solidariedade
ou a abertura ao mundo são valores que
partilhamos consigo.

obras compostas para este tipo de sistema,
enquanto Mario Mary mostrará ao público a
sua ampla experiência como espacializador
sonoro, difundindo em tempo real as suas
obras em estéreo e multicanal nos sistemas
imersivos preparados para o efeito. A
digressão conta ainda com a participação do
pianista ucraniano Vasyl Tsanko, solista
convidado do ensemble DME.

O programa do concerto desta terça-feira
(Auditório da ESML, 21h30) inclui as obras
Rock (2013) e El sofisticado sonido del
Dasein (2018), de Mario Mary; Fluxus, pas
trop haut dans le ciel (2017), de Jaime Reis; e
Figures de rhétorique (1997) e Raíl (2019), de
Robert Normandeau. Esta última terá
nesta ocasião a sua estreia mundial.
Composta entre 2012 e 2019 durante várias
estadias no estrangeiro, Raíl extrai os seus
materiais musicais de várias fontes sonoras,
entre as quais comboios (incluindo gravações
do Canadá, dos EUA e do México) e
h li ó t i t d l d
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Sinta-se ainda mais parte deste projecto cívico.
Pense bem, pense Público.

ASSINE JÁ

     

TÓPICOS

CULTURA-ÍPSILON MÚSICA MÚSICA ELECTRÓNICA

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA CASTELO BRANCO

https://www.publico.pt/assinaturas
https://www.publico.pt/culturaipsilon
https://www.publico.pt/musica
https://www.publico.pt/musica-electronica
https://www.publico.pt/universidade-nova-de-lisboa
https://www.publico.pt/castelo-branco

