EXPOSICIÓNS

OS SERÁNS DO TAC LUNS
Taller Atlántico Contemporáneo

Dossier de Prensa
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EXPOSICIÓNS

INTRODUCCIÓN
A Cidade da Cultura de Galicia énchese de vida. Exposicións, concertos, espectáculos de artes escénicas, encontros de artistas, ciclos literaO complexo deseñado por Peter Eisenman no monte Gaiás de Santiago ponse en marcha como un novo espazo para VISITAR, un territorio
INTERCAMBIAR experiencias, e unha infraestruturas disposta a SUMAR os seus recursos aos proxectos máis innovadores, un programa
cultural que pon toda a beleza arquitectónica e recursos deste proxecto ao servizo da cultura.

EXPOSICIÓNS

PRESENTACIÓN
“O que non canta nin baila, que vén facer ó serán aprender catro mentiras, para ir contar mañán”
(Canción popular galega)

O título que engloba este proxecto, Os seráns do TAC, toma como argumento principal o serán, unha celebración propia da nosa cultura
tradicional, que forma parte do elenco de festas participativas e organizadas polos veciños de diferentes aldeas e parroquias que se
reúnen para tocar, bailar e comer nos días nos que non hai festa ou patrón que celebrar, sempre cara á tardiña, no serán.
Retomando o argumento antropolóxico desta festa popular, o Taller Atlántico Contemporáneo propón achegar dous mundos que en
principio parecerían, senón opostos, si moi distantes entre si, a música clásica contemporánea e unha foliada, amosando que é posible un
achegamento a ese mundo, a priori tan inaccesible e descoñecido da música contemporánea, dun xeito festivo e ameno, recreando os
elementos básicos da festa dos seráns.
Desta maneira, o proxecto concíbese como un ciclo de música contemporánea, ideado, dirixido artística e musicalmente e interpretado
por membros do Taller Atlántico Contemporáneo (TAC) que se ha desenvolver nas instalacións da Cidade da Cultura en Santiago de
Compostela, como parte da programación do Ano Galego da Música 2011.
O ciclo está integrado por cinco concertos e unha actividade de corte didáctico nos que participarán músicos galegos, solistas convidados
e directores de renome internacional. Cada concerto será presentado, asemade, por Carlos Blanco, Quico Cadaval e Julián Hernández
(Siniestro Total), que con ton humorístico introducirán ao público no mundo que está a punto de coñecer, descubrir ou redescubrir: a
música contemporánea condensada a través dun repertorio rico e complexo, á vez que atractivo para o ouvinte.
Quedan desta maneira cubertos os elementos lúdicos e musicais do serán, pero tampouco se descoida outro dos elementos fundamentais
de toda festa no noso contorno: o culinario. Para iso, convidarase a tres cociñeiros, representantes da nova cociña galega, a que ideen para
cada concerto unha tapa que será servida ao final do acto, inspirada nalgún dos elementos do programa musical.
Así, vangarda e tradición actuarán como fío condutor dun proxecto no que se mestura a contemporaneidade dos espazos e da arquitectura, da cociña, da música e os elementos etnográficos da festa popular galega.
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CONCERTOS
GUSTAV
MAHLER

Varios
Espazos
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20:30H
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Sinfonía Nº IV en sol maior para soprano e orquestra
Arranxo de Klaus Simon para orquestra de cámara (coa colaboración da
Sociedad Española de Ediciones Musicales S.A)

Presenta: Carlos Blanco
Elena de la Merced, soprano
Diego García Rodríguez, dirección
(Ao final do concerto servirase unha tapa creación de Eirado da Leña e unha copa de viño)

A cuarta sinfonía de G. Mahler foi composta entre os anos 1899 e
1900. A súa estrea (25 de novembro do 1901) supuxo unha sorpresa
para o público, que agardaba unha nova creación xigantesca por
parte do compositor. En vez diso os vieneses puideron escoitar
unha obra sinfónica plena de exquisiteces camerísticas que volvía
á linguaxe "clásica" pero co selo inconfundible do autor.
Estruturada en catro movementos, Mahler utiliza unha das
cancións do seu ciclo O corno máxico do neno para finalizar a obra,
Das Himmlische Leben. Nela Mahler escribe como anotación á
cantante: cunha expresión infantil, serena, completamente
desprovista de parodia, relatando a visión dun neno sobre o Ceo.
A versión que o TAC presenta é a que realizou para orquestra de
cámara o pianista e director de orquestra alemán Klaus Simon.

ODAIKO
-TAC

Varios
Espazos
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Programa
Minoru Miki, Marimba Spiritual
Xavier Mariño, Obra para frauta e percusión (encargo do TAC)
Nebojsa Jovan Zivkovic, Trio per Uno
John Cage, Fads and fancies in the academy (Mills College, xullo 1940)
Presenta: Quico Cadaval
Luis Soto, frauta traveseira
Nicasio Gradaille, piano
ODAIKO
Ton Martínez Risco, percusión; Juan Collazo, percusión; Roberto
Oliveira, percusión; Antonio Ocampo, percusión
(Ao final do concerto servirase unha tapa creación de Abastos 2.0 e unha copa de viño)

18:00 horas
Obradoiro didáctico. Aberto a todos os públicos

Colabora a Federación Galega de Bandas de Música. FGBM. III Campus musical

En 1938 John Cage consegue o seu primeiro traballo profesional
na Cornish School of Seattle, traballo que consiste en escribir
música para instrumentos de percusión para acompañar as clases
de danza da debandita escola. Durante a década dos 40 escribirá
unha importante cantidade de obras para distintos grupos de
percusión. Unha delas é Fads and Fancies in the Academy, que foi
escrita para unha coreografía de Marian van Tuyl.
Esta obra non aparece mencionada no catálogo de 1962 que
editou a Editorial Peters coa colaboración do propio compositor.
Porén, en 1992, pouco antes da súa morte, Cage entrega a partitura a Don Gillespie, da Ed. Peters, quen se encargaría de publicala.
A obra, de contido programático, utiliza parodias de cancións
populares e infantís. Nela, Cage fai unha radiografía, irónica, das
escolas de música en EE. UU.
Odaiko
Odaiko toma o seu nome dunha variante do tambor tradicional
xaponés, o taiko. Cos seus até 1,2 metros de diámetro e 1,5 de
profundidade, un odaiko chega a requirir a participación de tres
persoas para ser tocado. Este grupo reinventa a fórmula do
concerto clásico para dar lugar a espectáculos nos que a bidireccionalidade cómplice co público convida a este a descubrir cómo
a percusión pode xuntar ritmo e melodía. No seus espectáculos,
podemos atopar música de orixe oriental, instrumentos hindús,
africanos, percusión clásica, batería jazz ou flamenco. Odaiko
Percussion Group ten actuado en festivais como o Steve Reich
Festival (A Haia, Holanda), Zeltsman Marimba Festival
(Appleton, Wisconsin, EE UU), Junio Musical (Jalapa, México),
Taipei Internacional Percussion Convention (Taiwán) ou o
Leuven Contemporain Music Festival (Bélgica), e en países
como Marrocos, Filipinas, China, Chipre, Alemaña ou Francia.
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CONCERTOS
CARTA BRANCA
A DIEGO
MASSON

Varios
Espazos
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SERÁN
MÚSICA
ÚNICA

Varios
Espazos

15

20:30H
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Obras de Dallapiccola, Francesconi, Del Puerto e C. López García-Picos

Obras de J. Cage, G. Ligeti e T. Riley

Programa

Programa

Luigi Dallapiccola, Piccola Musica Notturna (inspirado nun poema de

John Cage: Imaginary Landscape No. 4 for 12 radios (24 performers)
Gygorgy Ligeti: poema Sinfónico para 100 metrónomos
Terrence mitchell Rile: In C (para cualquier número de instrumentistas)

Antonio Machado)

Lucca Francesconi, Da Capo
David Del Puerto, Concerto para óboe
Carlos López García-Picos, Monitonadas
David Villa, óboe
Conxunto instrumental do TAC
Dirección: Diego Masson
Presenta: Carlos Blanco
(Ao final do concerto servirase unha tapa creación de Abastos 2.0 e unha copa de viño)

Para este concerto, o TAC ten o privilexio de contar coa dirección
musical de Diego Masson, unha das figuras máis destacadas do panorama musical contemporáneo.
Nel escoitaremos obras escollidas expresamente para este concerto
polo mestre francés, polas cales sente unha especial predilección.
Masson é, ademais, unha autoridade absoluta á hora da súa interpretación.
Neste concerto, Diego Masson quere prestar tamén o seu apoio á
música composta por autores galegos, interpretando a obra Monitonadas, do compositor Carlos López García-Picos.
Diego Masson
Diego Masson é director, compositor e percusionista. Fillo do artista
André Masson e irmán do cantante e actor Luis Masson, estudou
piano e composición no Conservatorio de París. Tras graduarse,
uniuse ao conxunto Domaine como percusionista e comezou a
estudar dirección de orquestra co director do grupo, Pierre Boulez.
En 1966 formou Musique Vivante, un grupo especializado en
música contemporánea que aínda dirixe.
Despois do seu éxito como director musical da Ópera de Marsella
nos setenta, Masson foi na procura dunha carreira internacional que
o levou a algúns dos principais centros musicais.
Convidado habitual no Reino Unido, dirixiu a Orquestra Sinfónica
da BBC, a BBC Philharmonic Orchestra, a BBC Scottish Symphony
Orchestra, a London Sinfonietta, ou a Scottish Chamber Orchestra.
Ente os seus traballos atópasen colaboracións coa Orquestra Sinfónica de Berlín, a Stuttgart Chamber Orchestra, a Orquestra da Radio
France, a Orchestre da Suisse Romande, a Orquestra Sinfónica de
Stavanger, a Orquestra de Cámara Avanti en Helsinki ou a Budapest
Festival Orchestra.

Presenta: Julián Hernández
(Ao final do concerto servirase unha tapa creación de Eirado da Leña e unha copa de viño)

Neste concerto o TAC presenta obras que en cada nova interpretación ofrecen resultados únicos, irrepetibles e diferentes a calquera
outra presentación delas. Este aspecto unifica as tres pezas que se
presentan neste concerto, se ben cada unha delas parte dun procedemento compositivo distinto.
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CONCERTOS
A ÓPERA CONTEMPORÁNEA
Varios Espazos

18

12:00H

DIC

Tom Johnson, A ópera das catro notas

Dirección: Diego García Rodríguez
Presenta: Quico Cadaval
Nicasio Gradaille, piano
(Ao final do concerto servirase unha tapa creación de Eirado da Leña e unha copa de
viño)

Tom Johnson (1939) é un compositor americano que reside en
París dende 1983 e que se autodenomina minimalista. Está casado
coa artista española Esther Ferrer. Foi alumno de Morton Feldman
(1926-1987) e moita da súa música está baseada en procedementos
matemáticos, utilizando fórmulas, secuencias e permutacións.
A súa obra inclúe música para diversos instrumentos, habitualmente con textos, e destaca a súa produción operística, composta

principalmente por óperas de cámara.
Compuxo A ópera das catro notas cando tiña 32 anos. En palabras
do autor, para a composición desta ópera foi crucial a lectura de Seis
personaxes en busca de autor, de Luigi Pirandello (1867-1936).
“Moitas veces os personaxes non son conscientes da súa existencia
no escenario. Obedecen ao autor e adáptanse ao mundo que crea,
sen ter pensamentos de seu. Pero na obra de Pirandello os personaxes saben que existen nun espazo teatral e só por un par de
horas. Sentían a presenza do público e incluso do autor. É un teatro
que non pide que se crea algo que non é verdade. É un teatro que se
ten que crer porque todo é verdadeiro.”
Esta obra tivo un grande impacto en Johnson, que empezou a
preguntarse que pasaría se en vez de seis personaxes en busca de
autor houbera algún personaxe de ópera buscando un compositor.
E ocorreu que había algúns personaxes de ópera buscando un
compositor, e 10 anos despois da lectura de Pirandello, atoparon a
Tom Johnson e fixéronse realidade na Ópera das catro notas.
A estrea tivo lugar en Nova York en 1972 e converteuse nun éxito
inmediato, sendo programada en moitos teatros arredor do mundo.
Hoxe en día segue a ser a obra máis famosa deste compositor.
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PRESENTADORES
CARLOS BLANCO
Nacido en Vilagarcía de Arousa, Carlos Blanco é un dos artistas
galegos máis polifacéticos, con máis de vinte e cinco anos de traxectoria profesional dedicada ao teatro, ao cine, televisión e radio.
Actor cunha ampla traxectoria teatral participa en producións como
The days before de Robert Wilson sobre textos de Humberto Eco;
Os Xustos de Albert Camús para Teatro do Noroeste, dirixida por
Eduardo Alonso; A fiestra baldeira de Rafael Dieste para o Centro
Dramático Galego baixo a dirección de Xulio Lago; Días sen Gloria
de Roberto Vidal Bolaño para Teatro do Aquí, dirixida por Kiko
Cadaval; A grande noite de Fiz de Miguel Anxo Murado para Teatro
do Noroeste, dirixida por Eduardo Alonso; Historia do Zoo de
Eduard Albee para Itaca baixo a dirección de Eduardo Puceiro;
Doberman de Antón Reixa para Teatro do Morcego e dirección de
Quico Cadaval, ou As laranxas máis laranxas de todas as laranxas de
Carlos Casares para Itaca, dirixida por Eduardo Puceiro.
Ademais de autor e director teatral, é un dos actores galegos de TV
máis coñecidos e presentou e colaborou en múltiples programas da
TVG como “Sitio Distinto” ou “Somos unha potenzia”. Durante tres
anos foi parte do elenco protagonista da teleserie “Mareas vivas” e a
súa estrea no mundo das longametraxes veu da man de Antón Reixa
na película “O lápis do carpinteiro” e Patricia Ferreira en “O
alquimista impaciente”. Conta con varios guións escritos para
“Mareas vivas” e traballou na Radio Galega durante dez anos.

QUICO CADAVAL

JULIÁN HERNÁNDEZ

Nacido en Ribeira, é actor, director e adaptador teatral e un dos
impulsores do movemento de contacontos xurdido en Galicia na
década dos noventa. Comezou na interpretación teatral a fins dos
setenta no Centro Dramático Galego, para, a mediados dos oitenta,
fundar a súa propia compañía, “O Moucho Clerc”.

É cantante, fundador e líder do grupo Siniestro Total. Aínda que
nacido en Madrid, pasou a súa infancia en Vigo, onde comeza a súa
afección polo Rock and Roll, relacionándose, nos anos 80, con
poetas e intelectuais do movemento "Rompente", entre os que
destacan Antón Reixa e Manolo Romón.

Traballou en diferentes producións da radiotelevisión autonómica
galega, así como en curtas e longametraxes. Continúa a traballar no
audiovisual como actor e como guionista. Foi profesor de interpretación de "Operação Triunfo" (Portugal, 2003).

Durante os seus anos de estudo no Conservatorio de Madrid entra
en contacto coa chamada “movida madrileña”, da que será activo
protagonista da man do seu grupo Siniestro Total.

Ao longo da súa traxectoria recibiu diferentes premios polo seu
traballo no teatro.

Ademais desta banda, Julián Hernández participa noutras formacións como Def Con Dos ou Transportes Hernández y Sanjurjo, no
que forma dúo xunto ao acordeonista Rómulo Sanjurjo, integrante
dos Diplomáticos de Montealto.
Na actualidade compaxina as súas actividades musicais co seu
traballo como escritor e colaborador e columnista en diversos
periódicos.
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COCIÑEIROS
EIRADO DA LEÑA
“Tres puntos clave: 1º Produto, 2º Produto e 3º Produto.”
O Eirado comezou hai sete anos como un proxecto de tres amigos
(Marta, Rober e Iñaki) no que a idea principal sempre foi a de non
montar o comedor dun restaurante, senón montar, nun restaurante, o
comedor dunha casa. Un comedor acolledor no que o comensal se sinta
cómodo e a gusto.
O restaurante está situado nunha casa antiga no centro histórico de
Pontevedra, concretamente na Praza da Leña, fronte á entrada principal
do antigo Museo Provincial.

ABASTOS 2.0
Xa de todo nos chamaron. Neotendeiros, chiringuito de asfalto, taberna
Non é un bar nin un café nin un restaurante ao uso. Preferimos definirnos
como espazo gastronómico. Un mesado que funciona como pase, divide
unha cociña do s. XXI, a modo de escaparate dun pequeno espacio
concebido para o goce e lecer da gastronomía do mercado de abastos.
Unha barra que se converte nun mostrador, andeis cheos de referencias
das adegas galegas, puntos de apoio funcionais, luces e focos silandeiramente orientados para crear unha sensación de ambiente teatral...
Toda unha declaración de intencións. Deseño, tradición e produto
mestúranse nun local que data de 1873.
Isto é Abastos 2.0.

PEPE SOLLA
A solidez alcanzada, en tan pouco tempo, por Pepe Solla na cociña só é
explicable por dúas razóns: porque o leva no sangue, e porque, cada ano,
foi buscando o perfeccionismo ao internarse en tempos de madureza
persoal. E porque resultou que ademais do interese pola progresión da
cociña galega, heredada do tipismo dos seus pais, o descendente que
empezou como sumiller, tiña unha man (e unha cabeza) para a comida
ben combinada e ben feita, reservada únicamente para os escollidos.
Como resulta que o seu compromiso coa causa está por enriba da cobiza
comprensible, ofrécelle ao comensal acabados maxistrais, pero, tamén,
espazos xenerosos, tanto no comedor minimalista e elegante, como na
sala de estar, confortablemente no aperitivo ou na sobremesa. A madureza xenerosa.
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PROGRAMA CULTURAL 2011
A Cidade da Cultura presenta unha programación que pon toda a
potencia e beleza arquitectónica deste proxecto ao servizo da
cultura, unha programación dirixida a que todos os públicos se
sintan representados e a que cada persoa atope a súa razón para
achegarse ao Gaiás. Con ela, este espazo énchese de vida, convidando os cidadáns a explorar os diferentes campos da arte e do
coñecemento.
Con este obxectivo apostamos por unha programación aberta,
plural e multidisciplinar, atenta ás novas linguaxes e tendencias
creativas, pero que asume a función de pór en valor o patrimonio
cultural galego, traballando pola súa proxección no espazo, para
chegar a novos territorios, e tamén no tempo, buscando formatos
imaxinativos e actuais para seducir as novas xeracións.
O Gaiás quere converterse nunha “factoría de proxectos” que
dinamice o noso tecido de industrias culturais, unha plataforma
que lle dea visibilidade ao mellor das nosas expresións artísticas e
un punto para o intercambio de ideas e experiencias, conectando
Galicia ás redes nacionais e internacionais de creatividade e
coñecemento.
1. Visitar: a cidade ábrese a novos públicos, ampliando as
posibilidades para coñecela, e facendo delas experiencias participativas e enriquecedoras.
2. Explorar: presentamos un amplo mapa de itinerarios
para aventurarse polos camiños máis clásicos ou máis contemporáneos dos territorios da música, das artes escénicas, da escultura,
da literatura, do pensamento ou de calquera outra disciplina
artística.
3. Crear: promovendo novos proxectos artísticos e todas
cantas iniciativas permitan impulsar novos procesos creativos.
4. Aprender: accións formativas dirixidas a potenciar a
formación dos novos artistas e xestores culturais non só a través
de adquisición de coñecementos en novas habilidades, senón da
experiencia compartida e da apertura a novas realidades.
5. Intercambiar: creación de espazos para o intercambio
de coñecemento e experiencia, favorecer a interconexión con
outros centros e institucións nacionais e internacionais.
6. Sumar: sendo “socios activos”, complementando,
artellando e vertebrando outras iniciativas culturais.
Seis categorías que marcan os vieiros dun novo e vibrante territorio cultural, para que cada quen elixa como participar nese amplo
abano de exposicións, espectáculos, encontros, programas de
formación; en definitiva, opcións todas elas para vivir ese proxecto colectivo que é a Cidade da Cultura.

As seguintes empresas, institucións e persoas decidiron participar e apoiar activamente a Cidade da Cultura de Galicia, demostrando o seu firme compromiso con
Galicia e coa cultura.
Todas as empresas, institucións e persoas que conforman o Padroado da Fundación Gaiás comparten cos responsables e os xestores da Cidade da Cultura de Galicia a
idea de apostaren decididamente pola cultura en Galicia, tanto polo seu valor como eixe de cohesión social, como pola súa capacidade para fomentar o progreso sostible
da sociedade galega.
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