
Berio Molina

O traballo de Berio Molina sitúase nun espazo delimitado pola arte sonora, a 
arte de acción e a arte de programación ou interactiva. A obra presentada para 
Chámalle X xira sobre estas tres disciplinas que se reflicten no nome da peza: 
Devuison. Este termo pode descompoñerse en tres fragmentos-raíces 
pseudogramaticais. Esta lúdica operación devolveranos o vocábulo ”Dev-ui-
son”. Así, Dev fai referencia ao termo ”desenvolvemento” (development en 
inglés), moi a miúdo referido ao mundo da programación como etapas ou 
estados dun programa, ou como referencia ao feito de estar a construír unha 
obra, ou proceso -> o corpo. Ui é análogo ao termo User Interface, referido aos 
mecanismos, sistemas ou aparellos mediante os cales o ser humano interactúa 
coa súa contorna. Ui, por tanto, son sistemas que crean e modelan unha 
interacción, que guían a acción -> o debuxo. Por último, Son alude ao 
fenómeno sonoro -> o son. 

Devuison gravitará ao redor destes tres elementos: corpo, debuxo e son, 
establecendo entre eles unha relación de ”necesidade formal”. É dicir, a forma 
do corpo debe causar unha resposta análoga e —por necesidade na forma do 
debuxo e do son, ou a distorsión da forma do debuxo— debe ter unha relación 
de ”ser” co corpo e o son. Imaxinemos, a modo de exemplo, que debuxamos 
unha liña nun dedo e que movemos ese dedo. Loxicamente, a liña modificará a 
súa envergadura e farase máis longa ou máis curta ou, mesmo, converterase 
en círculo. Esta deformación ou “re-formación” debe de ser análoga á do son, 
de modo que o son sexa máis longo ou máis curto, modifique a súa extensión 
ou vibración, que se corte etc. Como resultado, os elementos teñen unha 
estreita relación de consecuencia, de modo que se un muta, o resto tamén se 
modifica e a forma final cambia.

Esta peza é unha evolución dun traballo anterior titulado Augmented Sound, 
unha peza de son aumentado1  que toma como referencias o traballo sobre o 
minúsculo de Kanta Horio e a súa peza EM#22 ou Amit Pitaru e a relación entre 
debuxo e son da obra Sonic Wire Sculpture.3

1Ver:	  http://www.berio.alg-a.org/spip.php?page=augmented_sound.0

2Ver:	  http://kanta.but.jp/works/index.html.0

3Ver:	  h+p://sws.cc/index.html.0
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A nosa acción toma conceptos da teoría dos afectos segundo M. A. Charpentier 
(1636-1704),  J. Mattheson  (1681-1764)  ou Ch. Fr. D. Schubart (1739-1791). 0 0 0
Conceptos e Tonalidades que a música, a palabra, o ton, o movemento etc  
mostran e debuxan sobre a nosa superficie sensible.

Estrutura:

a viva voz: Do. recitado: …como a linguaxe dun neno pequeno. clavicordio: 
Preludio nº 1. A Clave ben temperada. J. S. Bach

a viva voz: Se b. recitado: …modesto, a espranza dun mundo millor. 
clavicordio: Minueto.  J. S. Bach

a viva voz: Re. recitado:  feliz, amussant, picant, delicat. clavicordio: Allemande. 
Partita nº 4. J. S. Bach

a viva voz: A. recitado: “se feliz”. clavicordio: Sonata K. 208, L 238. D. Scarlatti

a viva voz: Do. recitado: ...como a linguaxe dun neno pequeno. clavicordio: 
Allemande. Suite WV 22. Buxtehude

a viva voz: Re m. recitado: …a quietude dá alma. clavicordio: Sarabande I-II. 
Suite WV 234. Buxtehude0
a viva voz: Re m. recitado: …(silencio) escóitase o rozamento da sola dos 
zapatos sobre o chan. clavicordio: Les Folies d´espagne

a viva voz: Sol. recitado: (silencio). clavicordio: Sarabande. Suite BWV 816. J. 
S. Bach

a viva voz: Se b. recitado: …unha ollada cara a un mundo millor. clavicordio: 
Ground. Purcell

*42 minutos 24 segundos e unha centésima de microsegundo
*pódese manter a respiración mentres se pasea
***estudo para formas lentas caendo e levantándose no labirinto 1969-2011
domingo, 4 de decembro de 2011

anan...	  (vigo,	  1969)0
os restos marcan…
alumna da facultade de bbaa-pontevedra. 
multiVerso” é agradecemento e alento a todas as persoas que constrúen un 
mundo mellor. 



Grazas a Alejandra Pombo, …un anaquiño de multiVerso!.
O meu agradecemento a Carlos Tejo pola súa confianza no meu facer. Longa 
vida!.

0

Karim Kharbaoui

O artista Karim Kharbaoui estudou Belas Artes na súa cidade natal antes de 
abandonar Marrocos para continuar os seus estudos en París. A súa obra 
descobre un interese por cuestións pouco terreais que limitan co esotérico, o 
ritual ou, en ocasións, o místico. Utiliza a forza da escritura como un variado 
crisol simbólico para comunicarse cun público que para o artista será 
imprescindible.

Omar Saadoune

O pobo esixe Degage!

Esta performance naceu na Revolución árabe e responde a unha necesidade 0
fundamental: transmitir os valores desta revolución a un amplo espectro de 
espectadores. Nunha primavera árabe máis quente do normal e tras o0
derrocamento das ditaduras de países como Tunes ou Exipto, o pobo esixe a0
caída deses réximes totalitarios. “O podo esixe a caída do réxime” son as catro 
palabras que obrigaron a Ben Ali, Moubarak e a outros a deixar0

obrigatoriamente as súas cadeiras de gobernantes. 

A miña performance quere exteriorizar na rúa esa demanda popular; é unha 
manifestación entre o outro e o eu que se debe entender no contexto do 
cambio árabe.

Othman Fekraoui

O corpo pode entenderse como unha aparencia que determina a nosa 
identidade. Ao mesmo tempo, é un lugar pequeno, un microcosmos que está0

en permanente conexión cun espazo infinito: o universo. Captar e transmitir a 
enerxía que subxace nestes grandes mundos foi un dos meus intereses 
fundamentais.  

Sabela Peinado Casal



Ouveo interminable é unha performance baseada no paso do tempo e como
este vai “aferrándote” progresivamente á vida. O traballo inspírase na poesía 
de Goytisolo “Palabras para Julia” que para min marcou un punto de inflexión 
importante nos últimos anos.

O tempo na acción está representado mediante círculos que marcan a miña 
pel. Os sucesos que ocorren nese tempo toman a forma de sons que teñen que 
ver coa experiencia persoal e a base da existencia. Os sons que emito e os 
círculos que me van rodeando sucesivamente intercálanse ata desembocar 
nun desenlace inevitable e rotundo.

Belén Choren

Nesta acción expoño a deconstrución dunha poesía que se converte nunha 
sucesión de palabras, en argumento, en música, en rumor, en queixume etc. 

Proponse unha lectura dadá utilizando a fórmula musical de “canon en tres 
tempos”. Dese modo, o poema desdebúxase e adquire o seu sentido 
verdadeiro: unha serie de sons que describen unha paisaxe sonora. As 
palabras perderán o seu valor orixinal, só serán sons que se atopan, tropezan, 
se bican na boca e nos evocan sensacións máis aló dunha simple narración 
alimentada por historias.

Lucía Peiró

Sempre me interesou a linguaxe coloquial e os feitos cotiáns; o que se di e se 
fai, cando se di e cando se fai, e como se di e como se fai. Utilizo a voz e a 
palabra como elemento de construción e deconstrución para presentar un 
contexto determinado; a voz convértese na ferramenta de traballo que pode 0
crear situacións que provoquen o espectador. Interésame o quefacer diario, a 
formulación ou non formulación de calquera acto premeditado ou non que 
realizamos de forma cotiá.

Na peza NYAM, NYAM recorro, de novo, ás populares frases feitas. Así, a 
expresión “Xe que bo!” (Raios, que bo!) é o fío condutor do desenvolvemento 
da acción; acción que se nutre dun feito cotián como elaborar e preparar os 
alimentos. Neste caso a preparación dun prato tradicional preséntase como a 
construción dun elemento de bricolaxe e ao mesmo tempo a deconstrución dun 
mito. 



Nesta performance introduzo un cambio no meu proceso creativo: o uso dun 
rexistro sonoro previo á acción. A súa interrelación co exercicio fonético0
realizado no desenvolvemento da performance obrígame a crear un diálogo 
constante comigo mesma. 0




