Concert
Zink Tank
Presentació projecte Àlbum de Pedro
Divendres, 20 de juny de 2008, a les 21.30 h
Zink Tank són tres persones amb formació i punts de vista diferents. Es troben a Barcelona al
2005 i es reuneixen assíduament per confeccionar projectes, principalment musicals, amb un
format obert i multi-disciplinar. A Zink Tank, la creació musical és tan important com el context,
per això el seu últim projecte "Àlbum de Pedro" consisteix a elaborar un lp sencer composant
les cançons a cases d'amics que viuen en ciutats diferents. Més a prop del laboratori d'idees
que d'una banda de pop a l'ús, miren de situar-se en un terreny creuat (jugant amb aquesta
mateixa ambigüitat) entre la creació artística, la posada en escena en situacions particulars, i el
format tradicional de grup de música.
Projecte realitzat amb l'ajut de la Beca Entrega 2007 atorgada per l'Ajuntament de Lleida
ÁLBUM DE PEDRO
Projecte realitzat entre 20052005 -2008
Àlbum de Pedro és un recull de 10
experiències viscudes en format cançó.
La unitat
un itat de treball és el viatge però
no tant com desplaçament i obertura a
l’imprevisible – aventura–
aventura– sinó com un
canvi de quotidianitat que implicaria
una reinvenció i adaptació de la pròpia
dinàmica de creació.
És un projecte que indaga en la
domesticitat de la creació artística, no en
la pròpia mobilitat del viatge. Atén als
Membres de Zink Tank. Album de Pedro a Tidsvildeleje
elements que conformen una quotidianitat
(Dinamarca).
que configuren un paisatge familiar,
personal, emotiu i fins a cert punt
espiritual (la intimitat de la residència personal). El projecte Album de Pedro pot definir-se de
la següent manera: Zink Tank es desplaça, per període de 3 o 4 dies, amb un home-estudi a les
cases dels seus amics per a generar-hi una obra musical.
Zink Tank recull el material que ha de conformar l’obra per poder construir així una cartografia
sonora d’una realitat única i subjectiva fent intervenir al nostre anfitrió en el track.
Aquest n’hes el resultat
VielhaVielha casa d’Oriol
TarragonaTarragona casa d’en Carles i l’Anna
MaracenaMaracena casa d’en Joan Miquel i l’Anna
Gualba-casa
d’en José
Gualba
VenèciaVenècia casa d’en Marco amb Luca i Laura
MolletMollet casa d’en Joan Abelló
TilsvidelejeTilsvideleje casa d’en Ulla i Torsten
MarrakechMarrakech casa d’en Ricard
DeltaDelta casa d’en Marc Oliva
BustosBustos casa d’en Xavi i Liuba i Lúa
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