Laboratori Express
Iniciativa de MIS -moviment d’insurrecció sonor- col·lectiu de músics que treballa la improvisació
conduïda a través d’un llenguatge de signes i consignes.
Laboratori a tres bandes es un projecte de participació i col·laboració col·lectiva entre músics,
professionals del llenguatge del cos, del text i públic interessat o provinent de diverses disciplines
artístiques, que té com a objectiu crear nous llocs per articular i practicar el concepte de laboratori
mixta.
El taller vol oferir un espai d’intercanvi de maneres i sistemes de creació utilitzant la improvisació
com a mètode de composició a temps real i a on tothom pot situar-se en el lloc de l’altre, apropiar-se
dels diferents rols entre director, intèrpret i observador.
Es planteja com un exercici obert on cada participant té la possibilitat de proposar, sugerir i accionar
des del seu coneixement i trajectòria, provocant situacions especifiques que afectaran la dinàmica del
grup i modificaran la conducta individual de cada un dels participants.
Es tracta d´aplicar un sistema transversal a on cos, paraula, so i pensament siguin susceptibles de
deixar-se afectar per tal impregnar-se de tot allò que el grup vagi desencadenant, potenciant d´aquesta
manera la dinàmica d’allò comú envers la individual.
La pregunta ¿Què passa quan deixem de fer allò que sabem fer..? col·loca al participant del taller en
una situació no controlada, fràgil i vulnerable que el permet connectar amb corporalitats
desconegudes, oferint-nos la possibilitat de descobrir noves formes de relacionar-nos amb els altres i
amb nosaltres mateixos.
Mecànica de treball
Es farà una convocatòria personalitzada a on MIS, juntament amb La Poderosa convidarà a diferents
artistes i públic interessat en la proposta. Dins d’aquest grup englobarem músics, poetes, ballarins,
dramaturgs i gent interessada en les arts vives.
El taller es planteja al llarg de dos dies amb una durada de cinc hores cada mati
Es conclourà amb un concert obert al públic de 1h aproximadament de duració.
BIO
MIS -moviment d’insurrecció sonora- és un col·lectiu de músics que es va crear al 2013. Està format
per músics, la majoria dones, que venim del clàssic, del rock, del jazz i del contemporani.
Treballem en la línia de la improvisació conduïda a través d’un llenguatge de signes i consignes
(Zappa, John Zorn, soundpainting i collita pròpia ).
MIS ha participat en el Festival Sismògraf d’Olot i al Festival del Grec, ha realitzat intervencions
musicals en centres d’art com el Caixa Fòrum i el Macba, ha compartit el sistema de treball amb
músics Dj’s i la Reactable en el CCCB dins del Festival Cau d’orella, ha fet diferents propostes a
sales de concerts, realitzat tallers d’improvisació conduida amb altres músics i ballarins, etc.
Tot el que passa sobre l'escenari és el resultat d'aquesta interacció immediata: del director amb els
músics i ballains, dels músics i ballarins entre ells, de les diferents propostes interdisciplinars i també
de la participació activa del públic.

ESPAI WEB
www.moviment-insurreccio-sonora.com

MACBA
https://youtu.be/jp4An_hJaFw
SISMÒGRAF
https://youtu.be/DLwpD9FTwzU
FRAGMENTS
https://youtu.be/wLaO86L4MfM
https://youtu.be/52Mg92aaoFE
https://youtu.be/uY04iIcYGJM

TALLER a ROMA
https://youtu.be/XIOu3XEr9JI

