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O Centro de Novas Tecnoloxías do Pico Sacro (TPS) 
e a Cidade da Cultura de Galicia teñen o pracer de 
presentar ao público en xeral e á sociedade galega en 
particular a 2º edición do Festival Vibracional TPS. Un 
programa amplo e diverso de creación experimental 
que inclúe proxectos nacionais e internacionais de 
recoñecido prestixio, concentrados nunha xornada 
completa de eventos artísticos baseados na 
improvisación libre. 

A improvisación libre estáse a converter nun xénero 
con nome propio e a súa presencia vai en aumento 
dentro da oferta das políticas e programacións culturais 
de todo o mundo e, por suposto, Galicia non é unha 
excepción.

Pouco a pouco van quedando atrás os tempos nos 
que este tipo de proposta artística se desenvolvía 
principalmente en reducidos círculos de iniciados. 
Hoxe, afortunadamente, o público xeral comeza a 
percibir e desfrutar estes novos modos de entender 
e xestionar as interaccións entre os axentes dun 
espectáculo; e sobre todo, comeza a valorar a súa 
experiencia individual subxetiva dun feito artístico 
colectivo, único e irrepetible. 

De igual xeito, tamén resulta cada vez meirande o 
número de creadores con interese na improvisación 
libre como método de traballo válido e axeitado para 
conducir procesos, intuicións e experiencias que están 
a xurdir no constante –e sempre mudable– diálogo coa 
inmediata realidade.



O feito de que o 2º Festival Vibracional TPS estea 
a articularse no paradigmático marco da Cidade da 
Cultura de Galicia potencia enormemente o avance 
deste sutil proceso. A posibilidade de que este espazo 
da cultura quede vencellado, entre outras funcións, 
á canalización e a divulgación das investigacións e 
dos logros que están a xurdir do pulo creativo da 
improvisación libre plantéxase coma un horizonte moi 
atractivo. Non cremos que sexa unha casualidade 
que estes dous montes emblemáticos de Galicia –o 
Monte Gaiás e o Pico Sacro– estean a unir e entretecer 
destinos.

Se o 1º Festival Vibracional TPS presentaba un 
programa centrado exclusivamente no eido do son, 
desta volta queremos expandir a emisión vibracional 
a outros ámbitos da creación como a danza, a 
performance ou o audiovisual co fin de amosar cómo 
a práctica da improvisación forma xa parte doutras 
disciplinas artísticas e as interaccións que entre todas 
elas xurden.

O TPS e a Cidade da Cultura de Galicia desexamos 
que a vivencia deste encontro sexa satisfactoria para 
todo tipo de públicos e confiamos en poder reflectir e 
compartir as moitas sorpresas que agocha este xeito de 
abordar a creación e o espectáculo.

Temos agora todo un día para mergullarnos na 
experiencia e extraer conclusións. Boa viaxe!



Sábado 
4 xuño

Todo o día
MINÚSCULO: Concertos para auriculares

12-14 h.  
Pablo Orza (Santiago) 

Dispositivo electroacústico

13-14 h.  17-18 h. 
Patxi Valera (A Coruña) 

Aquófono bambú 

18-20 h. 
mdmme (Vigo)  

MX4 OSC

MOSTRA DE VIDEOCREACIÓN  
EXPERIMENTAL GALEGA 

Sala de conferencias



Mañá
12-12.30 h. Julián Elvira (Madrid)
 Frauta Prónomo

12.45-13.15 h. Colectivo Maria Montseny & Anna Rubirola 
 (Barcelona)  
 Danza

13.30-14 h. Xesús Valle & Rui Costa (Galicia, Portugal)  
 Computadora

Tarde
17-17.30 h. rt2dV (Galicia) 
 Cuarteto de cordas

17.45-18.15 h. Z1C0 (Inglaterra, Valladolid, Barcelona) 
 Guitarra eléctrica, saxos, batería 

18.30-19 h. Montserrat Palacios (México, Valencia) 
 Voz

19.15-19.45 h. Germán Díaz & Paolo Angeli  
 (Valladolid, Italia) 
 Zanfona, guitarra sarda preparada

20-20.30 h. Llorenç Barber (Valencia) 
 Campanario portátil, voz

21-22 h. O.M.E.Ga (Galicia)





Frauta prónomo
Julián Elvira Frauta prónomo

Julián Elvira
Creador da Frauta Prónomo, tense 
convertido nun nome de referencia na 
música contemporánea e de vangarda 
para frauta. Gravou para RNE e TVE. 
É dedicatario de moita música para 
frauta e actualmente a súa discografía 
coma solista conta con tres títulos que 
conteñen música para frauta solista e 
con electrónica de autores coma Halfter, 
Posadas, Rueda, Sánches-Verdú, 
Jiménez, Lewin-Richter, Brnic, Durán-
Loriga, Polonio... 

Julián Elvira foi, ata hai poucos 
anos, solista da Banda Sinfónica de 
Madrid, traballo que delegou para 
afondar no eido da investigación e da 
interpretación, ofrecendo conferencias 
e concertos a nivel internacional. O seu 
último proxecto “3.1 Culturas” levoulle 
a percorrer países coma Xapón, Siria e 
India, estudando a súa cultura e a súa 
música para finalmente presentar o seu 
novo instrumento por todo o mundo. 

“Hai tamén unha estatua de Prónomo, un home que tocaba a frauta cautivando 
á maioría. Ata este tempo os frautistas tiñan tres clases de frautas e con unhas 
tocaban o modo dorio, mais as frautas para a música frixia eran diferentes e 
o modo chamado lidio tocábase con frautas aínda doutro tipo. Prónomo foi o 
primeiro que ideou frautas apropiadas para todo tipo de música e o primeiro 
que interpretou cantos tan diferentes coa mesma frauta”

Pausianas, Xeografía de Grecia. Libro IX, Beocia.

12 h.

myspace.com/julianelvira





Colectivo Maria Montseny & Anna 
Rubirola 
Este colectivo realiza proxectos de 
creación no ámbito da danza dende 
o ano 2005 en diferentes formatos: 
vídeo-danza, creacións escénicas, 
colaboracións e improvisacións con 
músicos da escena contemporánea así 
como cursos e obradoiros.
O seu primeiro proxecto de creación 
“Còrpora” (2006) foi gañador do 
concurso de proxectos da Generalitat 
de Catalunya 2005.
No 2009 crean a peza “Break fast o 
de la feblefeblesa” que se presenta 
en diversos festivais: Grec’09, LP’09 
Dansa… o no, Nits d’aielo i Arts, 
Bouesia, Dansa Ara (La Pedrera) entre 
outros.

Colaboran habitualmente co músico 
Miquel Àngel Marín no proxecto de 
improvisación CONTEXTUALS, que se 
está a presentar en diversos festivais: 

Trenkart ou Sincrònic, entre outros.
No 2011 estrean “Coristes”, a súa última 
produción, no Mercat de les Flors dentro 
do marco do festival LP.

“Reubicadas” é unha proposta de improvisación que revisa materiais, 
estruturas e corpos atopados na súa última creación “Coristes”, que reflexiona 
sobre o concepto da identidade. Unha identidade volátil que comparte 
semellanzas e reivindica diferencias.
O punto de partida deste traballo é o corpo; non un corpo abstracto senón 
os corpos particulares que habitamos. Explórase a posibilidade de atopar 
similitudes e puntos en común entre eles así coma subliñar as súas diferencias.
Estes corpos permeables nunha nova ubicación transfórmanse para se 
converter en outros. Os materiais flexíbles despréganse para atopar novas 
estructuras. O espazo específico onde se inserta a proposta abre outras 
olladas posibles que ofrecen unha lectura máis ampla da peza debullándose 
ata rematar no inesperado.

Reubicadas
Colectivo Maria Montseny & Anna Rubirola Danza

12.45 h.

delafeblefeblesa.wordpress.com





Xesús Valle & Rui Costa
Xesús Valle Computadora / Rui Costa Computadora

Xesús Valle
Deseño sonoro / Gravacións de campo / 
Electrónica experimental
Xesús Valle rexistra todo tipo de 
paisaxes, paseos e eventos sonoros que 
manipula no seu ordenador para xerar 
composicións narrativas en tempo real. 
Este artista vigués ten creado bandas 
sonoras e deseño de espazos sonoros 
para documentais, teatro e internet.
Dende 2007 forma parte da OMEGa

Rui Costa
Rui Costa é un artista sonoro de Lisboa. 
Leva presentando o seu traballo en 
público dende 1998. 
É membro fundador e director artístico 
da organización cultural Binaural/
Nodar. No comezo da primeira década 
dos 2000 Rui Costa colaborou co 
músico español Iñaki Ríos con quen 
desenvolveu sistemas de composición 
electrónicos programados co Max/MSP, 
o Lisa e o Csound. No 2008 colaborou 
coa performer vocal italiana Manuela 
Barile nun proxecto a gran escala 
titulado “La Scatola”. Especialista 
en proxectos site-specific, está a 
desenvolver actualmente unha serie 
de instalacións sonoras co título de 
“Sightseeing for the blind”, até o de 
agora nas cidades de Lisboa, Aveiro e 
Los Angeles.

Na súa performance sonora o dúo Xesús Valle & Rui Costa creará estructuras 
harmónicas e polirrítmicas a partir do xogo improvisado en distintas 
frecuencias e tempos, empregando técnicas de síntese granular. Ás veces 
percíbense fragmentos sonoros do mundo real, aínda que todo é sometido 
a un proceso de abstracción e de formalización no que a realidade non é 
máis que o punto de partida para obter elementos acústicos primordiais que 
poidan ser moldeados segundo o gusto dos artistas.

13.30 h.

binauralmedia.org  
myspace.com/xesusvalle





rt2dV - Música en movemento
Elena Vázquez Violín / Mº José Pampano Viola 
Macarena Montesinos Violoncello / Saúl Puga Contrabaixo

rt2dV
Cuarteto de corda nado no seo da 
OMEGa. A partir de diferentes estilos 
musicais, os catro compoñentes 
conflúen neste proxecto en común para 
crear a súa propia música baseada na 
improvisación libre.

As cores utilízanse directamente tal como saen dos tubos. Empréganse 
cores puras, vermello, branco, negro, coas que forma liñas que se curvan 
sinuosamente unhas sobre as outras, amosando un ritmo paroxístico. É unha 
obra total que debe desfrutarse integramente, unha imaxe dunha intensidade 
case apocalíptica gracias á rapidez e á enerxía psíquica da súa execución. O 
importante é a inmediatez; non existe un tema, nin un espacio determinado, 
nin unha disposición compositiva, nin figuración. A súa acción responde 
a un impulso libre e automático. A pintura é un vehículo de expresión de 
sentimentos, pero non hai nada que descifrar.
A pintura de Pollock é deliberadamente improvisadora, producto dun 
automatismo violento e xestual, onde o feito mesmo de pintar é tanto ou máis 
importante que a obra que se realiza.

17 h.





Z1C0
Tom Chant Saxos / L.A.R. Legido Batería / Pablo Rega Guitarra 
eléctrica

Tom Chant
Saxofonista e improvisador londinense 
afincado recentemente en Barcelona. 
Ten colaborado con músicos e 
improvisadores de todo o mundo: 
Eddie Prevost, John Edwards, Sharif 
Sehnaoui, Ben Drew, Pablo Rega, 
Otomo Yoshihide, Steve Noble, 
Toshimaru Nakamura, Rhodri Davies, 
Matt Davis, Steve Beresford…e moitos 
outros. 
É membro da London Improvisers 
Orchestra (LIO) e da Cinematic 
Orchestra coa que dende 1997 ten 
participado en numerosos festivais.

L.A.R. Legido
Músico, investigador sonoro e mestre 
de batería, expresión rítmica e 
improvisación na Escola-Estudio de 
Música, en Compostela.
Formóuse en Madrid no Taller de 
Músicos e no C.E.D.I (Centro de 
Encuentro para el Desarrollo de la 
Improvisación), con Pedro López, Markus 
Breuss e Wade Matthews entre outros.

En Galicia ten tocado con multitude de 
músicos Abe Rábade Trío, Xosé Manuel 
Budiño, Mercedes Peón ou Marful. 
Actualmente é membro do trío de 
jazz Sumrrá, co que ten editado catro 
traballos discográficos, do dúo de 
improvisación PARTO co que presentou 
o Aquófono e da OMEGa

Pablo Rega
Traballa fabricando dispositivos de 
son a partires de diferentes materiais 
electrónicos, acústicos e orgánicos. 
Ten tocado en diferentes formacións 
(Kozmic Muffin, Parto, Neumática, 
Dexirina…) e colaborado con músicos 
e improvisadores coma Nilo Gallego, 
Ruth Barberá, Markus Breuss, Iñaki 
Ríos, Alfredo Costa Monteiro, Rui Costa, 
Ferran Fages, Klaus Filip entre outros. É 
membro da OMEGa e da BIB (Banda de 
Improvisadores de Barcelona)
Compositor de música para teatro, cine e 
documental colaborando cos realizadores 
Chus Domínguez e Enrique Otero.
Os seus proxectos máis recentes son 
IED8, Z1C0 e Bruitage.

Z1C0 é un trío que practica unha improvisación enérxica e chea de recursos, 
sen complexos á hora de introducir materiais que veñen de diferentes estilos 
coma o hardcore, o noise, o free jazz ou o minimalismo sonoro. Un power trío 
practicando free style con actitude punk.

17.45 h.

tomchant.com      
pablorega.blogspot.com





Donde tu escucha lo permita
Montserrat Palacios Voz

Montserrat Palacios 
Etnomusicóloga, semióloga musical e 
cantante. 
Como improvisadora foi solista do 
concerto/acción teatral “The great 
Learning” (2008) de Cornelius Cardew 
na Casa Encendida e na Sala de las 
Alhajas. 
No 2009 compón e crea a obra 
escénico-vocal “coser e cantar”, un dúo 
para máquina de coser Singer e voz 
(two singers). 

Dende o 2010 forma parte do grupo 
de improvisadores da Irregularis Daniel 
Charles Orchestra. No 2011 compón e 
crea a acción vocal “Cantos al oído” e a 
proposta de intervención “Mercasona” 
que lévase a cabo no entramado dos 
centros comerciais de Mercadona. 
Actualmente dirixe El cant del cantó, 
un espazo adicado as novas culturas e 
modos artísticos.

Donde tu escucha lo permita: Improvisación vocal de cercanías, rozamentos, 
murmurios, silenciosos andares, nengún virtuosismo, rumies e gritos vertidos nun 
espazo –respiración posta en común–, que se andará (in)debidamente texendo, ao 
seu paso, fíos de voz, ecos, aleteos e prumas brancas en esparcida danza.

18.30 h.





Paolo Angeli & Germán Díaz
Paolo Angeli Guitarra sarda preparada
Germán Díaz Zanfona

Paolo Angeli
Do encontro-desencontro entre a 
vangarda extraculta e a tradición popular 
xurde a guitarra sarda preparada: 
instrumento orquestra –híbrido entre 
guitarra barítono, violoncello e batería- 
de 18 cordas con martelos, pedais e 
hélices de paso variable. 
Con esta singular criatura Paolo 
reelabora, improvisa e compón unha 
música inclasificáble, a medio camiño 
entre o free jazz, o folk noise e o pop 
minimalista.
Paolo ten tocado con grandes nomes 
da improvisación coma Fred Frith, Jon 
Rose, Otomo Yoshide, Antonello Salis, 
Hamid Drake, Evan Parker, Pat Metheny, 
Ned Rothemberg, Elliot Sharp, Nuno 
Rebelo, etc.
Ten tamén tocado e grabado para 
Radio Rai Due, Radio Rai Tre, BBC3 e 
NPR (USA); actúa e imparte a miúdo 
conferencias sobre o canto a chitarra en 
festivais internacionais, conservatorios e 
universidades.

Germán Díaz
Estudou zanfona con Valentin Clastrier, 
Laurent Tixier, Rafael Martín, Isabelle 
Pignol, Gilles Chabenat, Patrik 
Bouffard, Nigel Eaton... nos seminarios 
coordinados pola AIZ (Asociación 
Ibérica de la Zanfona). Formou parte da 
mítica Viellistic Orchestra, ensemble de 
referencia mundial.
Actualmente forma parte de numerosos 
proxectos: Oh trío, Projecto Miño, 
Marisco Fresco, Brigada Bravo&Díaz, 
Tasto Solo, etc.
É compositor de B.S.O. para teatro e 
ten traballado con compañías coma 
La Nave, Mallo de Luna, Azar Teatro, 
Calamar, Luciano Amarelo, etc… 
No 1999 foi galardoado co premio 
Racimo de Oro da música pola súa 
labor de recopilación e difusión da 
música tradicional. O seu disco 
“Músicas populares de la Guerra Civil”, 
en colaboración con Antonio Bravo, fui 
elexido como o 2º mellor disco do ano 
2009 por Cuadernos de Jazz, e mellor 
disco internacional pola veterana revista 
xaponesa Jazz Tokio.
 

Conscientes de que o momento, o lugar e as persoas poden crear unha 
experiencia única e irrepetíble, o Festival quere ofrecer unha proposta habitual 
neste tipo eventos: a cita a cegas. Neste caso dous grandes improvisadores de 
dilatada carreira que nunca antes tocaran xuntos, mais tamén dous músicos con 
instrumentos moi especiais de marcado sabor étnico/folklórico. Un encontro que 
ninguén debería perderse.

19.15 h.

germandiaz.net
myspace.com/paoloangeli





Campanas y otras Barberidades
Llorenç Barber Campanario portátil, voz

Llorenç Barber
Músico de formación clásica mais de 
praxes heterodoxas e intermedias. 
Adícase á improvisación dende os 
anos 70, en solitario ou dando vida a 
proxectos colectivos coma Actum, o 
Taller de Música Mundana ou xa nos 80 
o Flatus Vocis Trio.
Aínda que é amplamente coñecido 
polos seus Concertos de Cidade nos 
que as campás adquiren voz e voto, 
tamén practica as Naumaquias ou as 
desmesuras dos De Sol a Sol.

Campanas y otras Barberidades, unha proposta na que o xesto, os andares e 
as voces entran na pel e no interior do soar das campás e outros metais para 
xuntos enfeitizar a quen se achegue a este un chisco cerimonial desparrame de 
situacións e sutilezas.

20.00 h.





Orquestra de Música Espontánea 
de Galicia (OMEGa)
Elena Vázquez Ledo Violín / Xacobe Lamas Violín / Maria Xosé 
Pampano Viola / Macarena Montesinos Violoncelo / Pablo Pérez 
Contrabaixo / Ariel Ninas Zanfona / David Santos Baixo eléctrico 
/ Pablo Orza Guitarra eléctrica, voz / Quique Otero Teclados / 
Marcos Padrón Acordeón / Pablo Sax Saxo soprano, saxo alto / 
Mike Trompy Trompeta / Javier Maria López Frautas / Fernando 
Abreu Clarinetes / Xexus Valle Computadora / mdmme Osciladores 
/ Maria Move voz / Lúa Iglesias Voz / Carlos Castro Vibráfono, 
percusión / Patxi Valera Batería paraugas

OMEGa 
Naceu dentro da programación das 
Sesións Vibracionais do TPS en marzo 
do 2007 na sala NASA de Compostela. 
Trátase dun proxecto colectivo 
integrado por unha vintena de músicos 
galegos de moi diversa procedencia 
musical para traballar regularmente 
no eido da música improvisada baixo 
condución xestual. 
O director emite unha linguaxe de 
sinais prefixada que os músicos 
deben interpretar en tempo real nunha 
retroalimentación constante sustentada 
na atención mutua, nos procesos de 
toma de decisións, na incertidume 
do intre e sobre todo, na capacidade 
para viaxar e sorprenderse coa variada 
riqueza tímbrica, sonora e dinámica do 
conxunto coma unha entidade orgánica. 
A banda sonora resultante inclúe dende 
xoguetes a calquera influencia musical 

ou ruidística, contos para nenos, 
instrumentos acústicos, música clásica, 
instrumentos electrónicos analóxicos 
e dixitais, música contemporánea, 
free-jazz, textos diversos e referencias 
a sons do mundo ou música popular de 
calquera época ou lugar.
Nos seus 4 anos de vida a OMEGa ten 
actuado en diversos festivais en Galicia 
(Deriva Jazz 2008, Imaxinasons 2009, 
Festival Vibracional TPS 2009, Sónar 
Galicia 2010) e Alemania (Traumzeit 
2009) así como na programación de 
Espazos Sonoros 2008 (Illa de San 
Simón, Aeródromo de Rozas). Dende 
o 2007 celebra regularmente na sala 
NASA un Concerto de Nadal.
Foi dirixida por improvisadores coma 
Michael Fischer, Fred Frith, Chefa 
Alonso e Pablo Rega.

omegalicia.wordpress.com

21.00 h.





Pablo Orza
Artísta plástico e improvisador 
multi-instrumentista de formación 
autodidacta. No 2003 iníciase na 
improvisación libre co dúo Parto co que 
activa o Centro de Novas Tecnoloxías 
do Pico Sacro (TPS). Tamén no 2006 
forma o dúo de emisión vibracional 
Annamoviek con Maria Move e no 2007 
entra a formar parte da OMEGa. Ten 
presentado asiduamente proxectos de 
improvisación nas Sesións Vibracionais 
da Sala Nasa dende o 2004.
Nesta ocasión Pablo Orza presenta un 
set electroacústico no que un diverso 
conxunto de técnicas, procesos e 
dinámicas articúlanse ao redor dunha 
prancha de metal amplificada. Unha 
proposta centrada na produción de sons 
a partir da manipulación de obxectos 
cotiáns e extramusicais.

mdmme
Compaxina a súa actividade performática 
(concertos de electrónica en tempo real 
e piano) con varias liñas de investigación 
relacionadas co son, o espazo público 
e o inconsciente. Activo instigador da 
escea experimental sonora galega, 
forma parte da comunidade de arte e 
acción libre ALG-A, da OMEGa ou do 
proxecto pedagóxico ORQUESTRA 
EXPLORATORIA.
MX4 OSC: series de micropezas 
improvisadas a partir de ondas puras 
electrónicas e perturbacións xeneradas 
por 4 osciladores. As dificultades de 
control no proceso de manipulación 
sonora e a incertidume dos resultados 
provocan unha frecuente provisión de 
erros que alimentan, alteran e inspiran 
de xeito constante ao discurso sonoro.

Minúsculo:  
Concertos para auriculares
12-14 h.  Pablo Orza Dispositivo electroacústico 
13-14 h.  17-18 h.  Patxi Valera Aquófono bambú  
18-20 h.  mdmme MX4 OSC

12 h. 13 h. 18 h.

Minúsculo nace dunha proposta de Laionel Stora (aka Leos Ator). É unha 
sección na que se presentan formatos pequenos e íntimos, consistentes en 
solos improvisados destinados a un público reducido que só pode escoitar o 
son mediante auriculares. Así, para lograr que cada concerto sexa un espazo de 
complicidade de dimensións singulares, cada improvisación será unha sucesión 
de solos dunha duración aproximada entre 5 e 7 minutos e estará limitada a 
un máximo de 3 ointes ao mesmo tempo. Deste xeito pretendemos reducir a 
distancia entre o público e o músico. Haberá 3 minúsculos que se sucederan ao 
longo de todo o día repartidos en diferentes espazos da Cidade da cultura.

>>



Patxi Valera
Músico autodidacta. No 1991 contribuíu 
na posta en marcha do grupo progresivo 
multimedia Kozmic Muffin no que 
participou activamente coma batería, 
percusionista e letrista durante 10 anos. 
No 1999 formou o trío de improvisación 
libre Parto xunto con LAR Legido e 
Pablo Rega. No 2002 xunto con LAR 
Legido deseña e crea o Aquófono: un 
novo instrumento de percusión con 
líquidos.
No 2007 foi un dos principais 
impulsores da O.M.E.Ga. e ocupa 
un papel destacado na xestión e 
programación do TPS. 
Desta volta Patxi Valera presentará 
publicamente unha nova estrutura de 
Aquófono Minimal, construída con 
bambú guadua. Trátase dunha creación 
recente deseñada para levar a cabo 
montaxes lixeiros e concibida sobre 
todo coma un instrumento musical 
portátil e non tanto coma a exposición 
audiovisual interactiva que normalmente 
realiza co seu irmán maior.

pabloorza.wordpress.com 
aquofono.com 
mdmme.weebly.com



Mostra de videocreación 
experimental galega
Juan Pablo Etcheverry 
• Egon Shiele 
• Dog interface

Esteban Caamaño 
• Freedges

Peque Varela 
• Gear 
• Face

Enrique Otero 
• Tecnosaching 
• Surcos do tempo

Lara Bacelo 
• Varona 
• O eterno RetornO 
• Qué belo é vivir con James 
 Stewart

Sardiña 
• Retorno 
• Hípica evolutiva 
• Noiccidartnoc

Marcos Nine 
• Inasible nº1

Como complemento á programación de eventos do festival presentamos 
unha escolma de traballos de recoñecidos creadores audiovisuais galegos. 
Videocreacións nas que a búsqueda de novos camiños de expresión na fusión 
da imaxe e do son constitúe o principal criterio de selección. O conxunto dos 
videos será proxectado en bucle durante todo o día no auditorio da biblioteca 
da Cidade da Cultura. 



Picro Sacro

Monte Gaiás



O Centro de Novas Tecnoloxías do Pico Sacro (TPS) 
é un colectivo de creadores multidisciplinares con interese 
na práctica e a divulgación da improvisación libre. 

Foi activado no 2003 e dende o 2006 vén 
desenvolvendo unha programación estable de eventos a 
través das Sesións Vibracionais do TPS en colaboración 
coa sala NASA de Santiago de Compostela.

No 2007 convértese no principal catalizador da 
Orquestra de Música Espontánea de Galicia O.M.E.Ga. 

No 2009 o TPS, xunto coa sala NASA, desenvolveu 
en Compostela o 1º Festival de Improvisación TPS, 
co apoio de diversas institucións públicas de carácter 
municipal e autonómico. 

Agora no 2011, o TPS e a Cidade da Cultura de Galicia 
producen e organizan esta 2ª edición do Festival 
Vibracional TPS e asemade, restablecen a conexión das 
forzas naturais de dous lugares tan emblemáticos como 
son o Monte Gaiás e o Pico Sacro.



tpsinformacion.wordpress.com
cidadedacultura.org


