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El cicle Mapa Sonoro porta Jansky,
Saïm o Joana Gomila a Buenos Aires
El projecte pretén crear un intercanvi cultural entre artistes balears i argentins |
També hi tocaran Saïm, Marco Mezquida, Joana Gomila i Anna Ferrer, entre
altres

Jansky | Arxiu Jansky

Aquest dimecres 17 d'octubre a Buenos Aires (Argentina) comença el cicle de concerts Mapa
Sonoro (https://www.llull.cat/monografics/mapasonoro/catala/) organitzat per la Conselleria de
Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i l'Institut Ramon Llull. La intenció
d'aquesta iniciativa és que artistes balears actuïn a l'altra banda de l'Atlàntic juntament amb
artistes locals per tal de generar un intercanvi cultural. El programa s'obrirà al Niceto Club
(http://http://nicetoclub.com/) amb les singulars propostes de tres grups mallorquins,
Jansky, Saïm i Papa Topo, i de tres argentins, Mi Amigo Invencible, Los Siberianos i Mencho.
Després d'una segona nit de punxadiscos al Niceto Club, el programa continuarà a la Usina del
Arte (http://www.buenosaires.gob.ar/usinadelarte) -un dels principals espais culturals de la capital
argentina- on, entre els dies 21 i 27 d'octubre, hi haurà els concerts de Fada Despistada, Lina
Tur i Alba Ventura, Marco Mezquida i, per tancar el cicle, les veus de Joana Gomila, Laia
Vallès i Anna Ferrer.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=adz98WoBl2g
Graffitis
A més de l'intercanvi musical, el projecte també vol impulsar la connexió d'altres disciplines
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artístiques, com és el cas del grafiti. El 20 d'octubre, doncs, el Centro Cultural Recoleta
(http://www.centroculturalrecoleta.org/) -laboratori creatiu i símbol de la cultura argentina des de fa
més de trenta anys- acull les muralistes balears Fátima de Juan i Aida Miró i les argentines
Georgina Ciotti i Sofia Mele. La sessió de live painting de les quatre artistes estarà amenitzada amb
els concerts de la música local Sol del Río i el segon xou del duet Jansky a l'Argentina.
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