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DOSSIER CITY PIANO 

Título: CITY PIANO [concerto para piano e cidade] 
Autor: madamme cell aka Ignacio Muñoz 
Ano de produción: 2015
Duración: 40 min
País: Galicia/España 

Sinopse

Nacho Muñoz presenta o seu proxecto  CITY PIANO, a  versión en palco da
iniciativa PARKOUR SONORO, unha investigación poética centrada na relación
das persoas co son.  Neste formato de  concerto con videorealización en
directo,  Nacho Muñoz propón unha serie de  pezas para piano creadas a
partir de grabacións de imaxes e sons capturados en diferentes cidades de
Europa, convertindo os ruidos cotidiáns das rúas en músicas de gran beleza
e orixinalidade. En definitiva, un convite a relacionarse coa cidade e establecer
unha  conexión  sensible  con  ela  a  través  do  seu  son, facendo  da  súa
escoita unha obra de arte.

“propoño con este proxecto mostrar diferentes posibilidades de reinterpretar

a cidade dende a súa escoita, repensar o espazo público dende o son e, en

definitiva, explorar outras maneiras de coñecer e sentir a cidade“ 

NACHO MUÑOZ / MADAMME CELL  (piano preparado, voz)

Vigo 1969, Tamén activo baixo o pseudónimo madamme cell, é un músico e 
artista sonoro electrónico establecido en Galicia. Os seus traballos 
publicáronse en Alg-a Netlabel (GZ), Crónica Electrónica (PT) ou Xylem Records
(UK) entre outros, presentándose en palcos ao longo de Europa, África e 
Latinoamérica. 

Madamme cell tamén está detrás da rede de artistas Alg-a, da Orquesta de 
Música Espontánea OMEGA e foi director do Centro de Residencias 
Artísticas Alg-a Lab. Destaca o seu labor como produtor de artistas e 
formacións da talla de Mercedes Peón, Uxía Senlle ou Ecléctica Ensemble, 
así como a coordinación do proxecto de investigación sobre arte e medio 
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rural Verbenas Periféricas e a súa participación como co-director artístico 

na inicitiva Montenosos, galardoada recentemente cunha mnción de honra 
nos prestixiosos premios Golden Nica / Ars Electrónica 2014. Actualmente 
forma parte da banda de free rock IGMIG e desenvolve en diferentes cidades 
de Europa o proxecto Parkour Sonoro.

ROI FERNÁNDEZ / SR PAUSE  (videocreación en tempo real, live cinema)

A  Coruña  1974.  Discurre  nas  formas  híbridas  de  narración  escénica  e
audiovisual  dende  2001.  Licenciado  en  Belas  Artes,  posúe  un  master  en
Dirección  Cinematográfica  pola  City  College  of  New  York  (bolsa  Fundación
Barrié),  e  máster  de  Sistemas  Interactivos  pola  MECAD/ESDI  de  Barcelona,
ademáis  de  estudos  de  interpretación  na  ESAD  (Escola  Superior  de  Arte
dramática de Galicia).

Expoñente do audiovisual e arte de acción en Galiza, percorre os eidos do cine.
da performance, Live Cinema, VJ, motion graphics, videos musicais e formas
polipoéticas

A súa obra foi presentada e premiada en Galicia, España, Alemaña, UK, Italia,
China, EEUU, Colombia e Arxentina

Seleción concertos 

Igmig: Ocupai Art Festival 015 (San Pedro do Sul/PT) 
Anchored in the future: La Caníbal Librería 015 (BCN) 
eXperimental eLectronics: Ryan’s Bar 015 (London) 
Autotempo: Niu 015 (Barcelona) 
Autotempo noise=noise 015 (London) 
LIO 015 Cafe Oto (London) 
The Wine Monsters: Vyner Studio Gallery 013 (London) 
Summer of Labs 012: Alg-a Lab (Vigo) 
Encontro Telepresencias: Hangar 012 + Laboral (Xixón) 
Licenciado en Humano: USC 011 (Compostela) 
Periferias como Centros 011: Off Limits (MAD) 
III Jornadas Arquitecturas Colectivas 011: (Pasaia) 
Sonar Galicia 010 (A Coruña) 
Tan In-auditos: Casa das Atochas 010 (A Coruña) 
Brosella Festival 08 (Brussels) 
International European Radios Festival 05 (Budapest) 
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Instituto Cervantes 09 (Hamburgo) 
Pista Digital o10 (Sevilla) 
Up Town 09 (Porto) 
Wakata Club 09 (Praha) 
Saint Lukas Art School 08 (Brussels) 
Festival Arte iberoamericano 06 (Holguin/Cuba) 
Off International Teathre Festival 07 (Edimbourgh) 

Rider/ Necesidades técnicas 

AUDIO

Piano Acústico (vertical ou cola)

Microfonía Piano (un par stereo micros de condensador)

Micrófono Voz (shure 58 / similares)

VIDEO

Videoproyector 4000 lumens

1 reproductor DVD

Parede ou tea de proxección (min 4x3 m)

ESCENARIO

1 mesa  (1m largo x 50cm ancho)

2 monitores de escoita no escenario
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Web: 

http://madammecell.com/parkoursonoro 

Datos de contacto: 

Nacho Muñoz (aka madamme cell)

0034 631 715 798

madammecell@yahoo.es

www.madammecell.com
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