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Els responsables de l’estudi Hamill Industries exploren l’audioreacció sobre bombolles de sabó.

LAIA ANTÚNEZ

PABLO BARQUÍN I ANNA DÍAZ ENS EXPLIQUEN EL XOU QUE PRESENTEN AL FESTIVAL MIRA SON ESTRELLA GALÍCIA

“Calia trobar un compromís
entre història i tecnologia”

MIRA SON ESTRELLA GALÍCIA

DIVERSOS ESPAIS DE BARCELONA.

DEL 5 AL 9/11. CONSULTEU

ACTIVITATS I HORARIS AL WEB.

PREU: 70€ (ABONAMENT 3 DIES);

55€ (ABONAMENT 2 DIES); 38€

(ENTRADA DIA).• Mirafestival.com

Parlem ambPablo Barquín i
AnnaDíaz, responsables de
l’estudi Hamill Industries, ins-
tal·lat al Poblenou. Des d’allà
fan complexes instal·lacions
i peces d’art visuals, com les
que han creat per al xou que el
músic britànic Floating Points
presenta al FestivalMIRA
SONEstrella Galícia.

Dieu que feu “storytelling
experimental”. Comes tra-
dueix això?
El que fem és explicar històri-
es o intentar traslladar l’espec-
tador a un lloc concret que co-
mença en la nostra imaginació.
I, per fer-ho, fem servir la tec-
nologia. Vam veure que calia
trobar un espai de compromís
entre història i tecnologia, que
ens permetés arribar allà on
volíem, però sense que un ele-
mentmanés sobre l’altre.

Treballeu amb Floating
Points des de l’any 2016,
com es va iniciar aquesta
col·laboració?
Per casualitat, a través d’un
amic en comú. Va passar pel
nostre estudi i li va interes-
sar el que estàvem investigant.
Publicava el seu disc Elaenia i
necessitava algú que li fes un
videoclip. A partir d’aquí, tot
es va precipitar i vam comen-
çar a desenvolupar altres ele-
ments visuals que van formar
part del seu xou.

Quin tipus de visuals heu
creat per al xou delMIRA
SONEstrella Galícia?
Hem seguit la mateixa ten-
dència des que treballem amb
ell, basada a traslladar l’au-
dioreacció a elements visu-
als. D’una banda, explorem
l’audioreacció sobre materi-
als orgànics, en aquest cas, en
bombolles de sabó. De l’altra,
presentem una tecnologia que

L’’’’ÚÚÚLTIM MIRA A

LA FABRA I COATS

És la darrera ocasió que po-
drem gaudir del festival MIRA
SON Estrella Galícia al magnífic
entorn industrial de la Fabra i
Coats - Fàbrica de Creació. Mentre
els seus organitzadors busquen
emplaçament per a l’edició del
2020, s’acomiaden de la que ha
estat la seva casa els darrers anys
amb una programació de luxe,
encapçalada pel DJ i músic britànic
Floating Points, que presentarà,
el dijjjous 7 de novembre,,, un nou

espectacle que compta amb els
visuals de l’estudi barceloní Hamill
Industries (vegeu l’entrevista).

50 activitats a l’agenda
Aquest és només un dels molts
xous audiovisuals que, del 5 al 9
de novembre, us ha preparat el
festival, i que uneixen músics com
Clark amb l’artista visual eslovaca
Evelyn Bencicova; Roly Porter
amb els visuals d’MFO; Blanck
Mass amb Donen Tombs; Vessel
amb Pedro Maia, i un llarguíssim
etcètera. A més dels directes de

bandes com Nihiloxica i Giant
Swan, a la Fabra i Coats també
trobareu cinc instal·lacions d’art
immersiu de gran format creades
per Carlos Sáez, Rick Farin i
alumnes de l’escola Elisava, entre
d’altres. Hi haurà conferències
professionals i no faltarà el sem-
pre concorregut MIRA Dome by
Adidas Originals, l’escenari 360º
on es projectaran sis peces de
videoart en format ‘fulldome’.
Val la pena estudiar el programa

del MIRA amb profunditat, perquè
hi ttroobbbaaareeuuu aaauuuttèènttiqqquuueess jjjooieess. A

més, enguany aquest programa
s’expandeix a altres espais cultu-
rals, com el Teatre Lliure, L’Auditori
i IDEAL, el primer centre d’arts
digitals d’Espanya, inaugurat re-
centment al Poblenou, que també
ha confiat en l’equip del MIRA per
comissariar durant tot l’any part
de la programació nocturna. Si,
després de tot, encara teniu ganes
de festa, l’‘afterparty’ del MIRA us
espera al Razzmatazz, el dissabte
9 de novembre, amb els DJ sets de
Lena Willikens b2b Alicia Carrera,
OOR:LA i Paaaraaallaaax,,, eenttree ddd’aaalttreess.

hem desenvolupat els últims
dos anys, que treballa l’audio-
reacció directament amb so.
Aquest software filtra els sons
que ell produeix i fabrica imat-
ges, fins al punt que en certs
moments l’artista arriba a con-
trolar tot el que es projecta.

Sou artistes visuals però
alhora dissenyeu estructu-

res robòtiques i altres in-
vents per als vostres pro-
jectes. Què us aporta la
combinació de tècniques?
És la nostra manera d’ex-
pressar-nos. Des del principi,
hem volgut treballar amb les
pròpies mans, fent servir pri-
mer el nostre coneixement en
eines digitals i traslladant-lo
després al taller, sigui per

construir una instal·lació, un
videoclip filmat o un espec-
tacle audiovisual. La combi-
nació de tècniques ens per-
met fer tangible un món que
només existeix en la nostra
imaginació.

Us hem vist al Sónar, en-
guany, i ara al MIRA. Qui-
na funció tenen festivals

com aquests en la difusió
de les arts digitals?
Són fonamentals per als que
treballem en aquest àmbit, el
de la combinació de música i
imatge, però no només quant
a la difusió de les arts digi-
tals, sinó també perquè per-
meten construir anàlisi crí-
tica entre el públic i generen
cultura visual.

Hi ha prou espais al nos-
tre país per donar a conèi-
xer aquest tipus de projec-
tes visuals?
Ens agradaria que n’hi ha-
gués molts més, però creiem
que estem en un bon lloc. A
Barcelona tenim el Sónar i el
MIRA, que són dos esdeve-
niments de referència; tam-
bé hi ha l’Euphonic, que des
de les Terres de l’Ebre fa una
aposta enorme, i el LEV, a
Gijón. D’espais no en falten,
però el problema és l’estabili-
tat d’aquest sector i com gua-
nyar-t’hi la vida.
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