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Festival Internacional de Electroacústica Música Viva 2003
www.misomusic.com misomusic@misomusic.com

12 de Setembro de 2003 – 22:00
Coimbra – Museu dos Transportes

O concerto inaugural do Festival Música Viva 2003 terá a presença do Miso
Ensemble. É de salientar que este concerto de abertura do Festval é também o
primeiro da temporada de concertos do Miso Ensemble que tem marcado já para
Outubro o lançamento de tr~es edições discográficas acompanhadas por uma
digressão nacional logo seguida pour uma tournée internacional em Novembro.
No Música Viva 2003 o Miso Ensemble apresentará algumas das obras
essenciais do seu repertório ao lado de duas estreias mundiais, a saber uma
obra eletrónica sobre suporte “Le dicible enfin fini”, e “Trabalho da Madeira” para
marimba baixo e electrónica em tempo real.

CONCERTO

Miso Ensemble

Paula Azguime – flauta
Miguel Azguime – percussão

Icone I
dorna e escada

Constelações
flauta, vibrafone e electrónica

Trabalho de madeira
marimba e electrónica - estreia absoluta

Le dicible enfin fini
electrónica - estreia absoluta

Pulse code Modulation: Uma história industrial
flauta, percussão e elctrónica

obras de Paula &  Miguel Azguime

Técnica Miso Studio
Ágata Mandillo – desenho de som
Perseu Mandillo – assistente musical
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MISO ENSEMBLE – PAULA AZGUIME E MIGUEL AZGUIME
O MISO ENSEMBLE é na sua formação permanente, um duo de flauta e percussão
com electrónica em tempo real. Fundado em 1985 pelo percussionista e compositor
Miguel Azguime e pela flautista e compositora Paula Azguime, tem construido um
percurso singular que se evidencia pela originalidade dos programas apresentados em
concerto e pela diversidade das obras criadas para o duo que refletem uma abordagem
que assenta na tripla vertente dos seus membros: compositores, instrumentistas,
improvisadores.
Tem assim o MISO ENSEMBLE afirmado desde a sua criação uma nova forma de fazer
e pensar a música, onde composição e improvisação são os meios utilizados para criar
obras musicais distintas e onde a utilização da informática musical em tempo real como
complemento e extensão dos instrumentos acústicos tem dado lugar a um trabalho
pioneiro de investigação e criação no campo da música electrónica.
Paula e Miguel Azguime têm sido distinguidos com diversos prémios de interpretação e
de composição e várias encomendas têm lhes sido feitas por instituições publicas e
privadas, nacionais e internacionais, para o MISO ENSEMBLE e para as mais variadas
formações.
Além de terem alargado substancialmente o repertório para flauta e percussão, as obras
colectivas de Paula e Miguel Azguime estendem-se também à música para o cinema,
teatro e dança, bem como à criação de instalações sonoras para exposições de
arquitectura, pintura e escultura.
Paralelamente Miguel Azguime desenvolve uma prolífica actividade de compositor no
sentido clássico do termo, criando obras para as mais diversas formações instrumentais
e/ou vocais. Ao longo de 18 anos de existência com uma intensa actuação em Portugal
e mais de 400 concertos realizados, o MISO ENSEMBLE tem-se apresentado
regularmente em vários países da Europa e também no continente Asiático.
O MISO ENSEMBLE é hoje amplamente reconhecido pela crítica e pelo público como
um dos mais importantes agrupamentos portugueses de música contemporânea e
declaradamente considerado como o mais original, o mais criativo e o mais inovador.

Extractos de Imprensa



3


