SAMPLER SÈRIES
SALA 2 ORIOL MARTORELL

5 | NOVEMBRE 2019

2019_2020

TRISTAN PERICH :
SURFACE IMAGE

VICKY CHOW

auditori.cat

PROGRAMA

TRISTAN PERICH: SURFACE IMAGE

VICKY CHOW

NOVEMBRE 2019
Dimarts 5 | 20 h

#lauditori #samplerseries

Comenta aquest concert amb

Els temps i la durada del concert
són aproximats

Vicky Chow piano
Tristan Perich composició

TRISTAN PERICH
Nova York, 1982						63’

Surface image per a piano i 40 canals
d’electrònica d’1-bit (2013)

Agrairem que apagueu els mòbils, desactiveu les alarmes sonores i
contingueu els estossecs. Un mocador redueix notablement el soroll.
L’Auditori és un consorci de

En col·laboració amb
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COMPOSITOR

TRISTAN PERICH
L’obra de Tristan Perich (Nova York) s’inspira en la simplicitat estètica de les
matemàtiques, la f ísica i la programació. La revista WIRE Magazine descriu
les seves composicions com una «unió austera dels caràcters electrònic
i orgànic». L’àlbum que va publicar el 2004, 1-Bit Music, va ser el primer de
la història a ser llançat com a microxip programat perquè fes sonar la seva
composició electrònica en directe. El següent àlbum, 1-Bit Symphony, ha
estat aclamat per la crítica, que l’ha titllat de «sublim» (New York Press) i ha
afirmat que «les seves oscil·lacions tenen una força intensa i hipnòtica i una
profunditat emocional sorprenent» (The Wall Street Journal). El The New York
Times ha etiquetat el seu darrer àlbum, Noise Patterns, com a «tecno per a
formes de vida de Silicon Valley».
Com a músic, ha actuat arreu del món amb la seva música electrònica, des del
Sónar, el MUTEK i el Barbican fins al Lampo i The Kitchen. Com a compositor,
ha rebut encàrrecs de So Percussion, l’Orquestra Filharmònica de Los
Angeles o Calder Quartet, entre d’altres, així com diversos premis d’Ars
Electronica per la seva obra per a violins i electrònica d’un bit, Active Field.
Segons la revista New York Classical Review, «més que cap altre compositor
de la seva generació, Perich estableix un nou llenguatge i un camí nou per al
futur de la música». Com a artista visual, amb les seves instal·lacions d’àudio,
les seves obres en vídeo i les il·lustracions automàtiques, ha rebut encàrrecs
d’organitzacions de prestigi com Rhizome i L’Auditori de Barcelona, i les
seves obres s’han exhibit arreu, entre d’altres, al Museu d’Art Modern de
Nova York, al VOLT Festival, al Museu de San Diego, al Museu de Geòrgia i a
la galeria Bitforms.
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PIANO

VICKY CHOW
El The New York Times ha descrit la pianista canadenca Vicky Chow com a
«brillant» i la publicació especialitzada Pitchfork com a «una de les pianistes
més brillants dels nostres temps». El The New Yorker va escriure, sobre el seu
enregistrament del Sonatra de Michael Gordon: «Sonatra és tota una fita en el
món dels compositors i l’enregistrament que fa Vicky Chow d’aquesta peça és
tota una fita en el món del piano». El seu àlbum Surface Image, compost per
Tristan Perich, es va col·locar entre els deu millors àlbums d’Avant Music de la
revista The Rolling Stone. Com a artista que sovint sona a l’emissora de ràdio
novaiorquesa WNYC, ha enregistrat la seva obra amb els segells Nonesuch,
New Amsterdam, Tzadik i Cantaloupe. The Huffington Post, Gramophone i The
New York Times, entre d’altres, han publicat diversos articles sobre l’artista i li
han fet entrevistes.
Originària de Vancouver, al Canadà, ara viu al barri de Brooklyn de Nova York i és
la pianista del grup Bang on a Can All-Stars. Forma part del Consell de Redactors
de Composers Now i també és mentora del programa d’acompanyament
d’alumnes de la Juilliard School. Vicky Show és una artista Yamaha.
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