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Björk, al Sónar 2017 per partida triple
L'artista islandesa inaugurarà el festival amb un DJ set exclusiu el 14 de juny, serà
la protagonista d'una exposició immersiva de realitat virtual al CCCB i farà una
xerrada al Sónar+D | El festival clourà diumenge 18 de juny a L'Auditori amb Nico
Muhly i el col·lectiu Stargaze

La cantant islandesa, protagonista del Sónar 2017 | ACN

La icònica artista Björk
http://bjork.com/)
(
s'incorpora al cartell del Sónar 2017
(https://sonar.es/es/2017/artistas) per partida triple. La cantant islandesa inaugurarà el festival el
dimecres 14 de juny amb una sessió de dj de quatre hores al recinte de Fira Montjuïc
(http://www.firabarcelona.com) . El mateix dia s'inaugurarà al CCCB http://www.cccb.org/ca/)
(
una
exposició immersiva titulada 'Björk Digital' que presenta els treballs digitals i de vídeo de la intèrpret,
resultants de les col·laboracions amb diversos artistes visuals i programadors com Michel
Gondry, Spike Jonze, Alexander McQueen, o els més recents Jesse Kanda, Warren du Prees i
Nick Thornton Jones.
Finalment, Björk també participarà amb una xerrada al Congrés Sónar+D
(https://sonarplusd.com/es) , on parlarà sobre els seus estrets vincles amb el món audiovisual, eix
central de la seva exposició. Serà, doncs, el gran nom propi d'aquesta edició, que a més suma a la
programació de Dia i de Nit un concert de cloenda a L'Auditori https://www.auditori.cat/)
(
,
diumenge 18, amb Nicho Muhly al piano amb el col·lectiu orquestral alemany Stargaze
interpretant Deat Speaks de David Lang.
140 actuacions repartides en 9 escenaris
El festival presenta, en paraules del director i fundador del Sónar, Didac Robles, "una oferta
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extraordinària que celebra la música de ball en un sentit ampli i calidoscòpic" amb artistes com
Justice, Masters At Work, Soulwax, Cerrone, Moderat, Nina Kraviz, The Black Madonna, i inclou
"artistes de perfil únic i que transcendeixen gèneres" com Nicolas Jaar, Arca & Jesse Kanda,
Jon Hopkins, Matmos, Suzanne Ciani, Nosaj Thing & Daito Manabe, entre d'altres.
Sónar 2017 també s'endinsa en els ritmes urbans més allunyats de la indústria convencional
amb artistes de la talla de Tommy Cash, C.Tangana, Dellafuente & Maka, Kiddy Smile,
Florentino, i fa un recorregut per la música d'arrel negra, tant per referents del hip-hop, el soul o
el dub (Fat Freddys´s Drop, Thundercat, Anderson .Paak & The Free Nationals) com pels
gèneres més avantguardistes sorgits a l'era del grime (Clams Casino, DAWN, Giggs, Nadia
Rose, Aj Tracey?).

Roda de premsa del Sónar 2017, al CCCB Foto: Jordi Jon Pardo

"Networking Day", entre les novetats de la Setmana Sónar
Com a novetats destacades, Sónar+D obre el dimecres 14 de juny, un dia abans que comenci el
festival, amb una jornada exclusiva per a professionals sota el nom de Networking Day,
(https://sonarplusd.com/es/noticias/miercoles-14-de-junio-networking-day) centrada en les
conferències i el debat en profunditat sobre alguns dels eixos temàtics d'aquesta edició.
Sónar+D s'estén també al públic familiar i específicament al món maker, amb la incorporació de
Maker Faire Barcelona (http://barcelona.makerfaire.com/) al programa d'activitats. Es tracta d'un
esdeveniment que reuneix a entusiastes de la tecnologia, artesans, educadors, creatius,
enginyers, comunitats científiques, escriptors, artistes, estudiants i expositors amb l'objectiu de
compartir experiències.
La Setmana Sónar es completa amb una espectacular oferta expositiva a la ciutat en la que
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coincideixen, a més de Björk Digital, David Bowie Is, la gran exposició antològica dedicada a una de
les figures més influents del nostre temps, en el Museu del Disseny de Barcelona
(http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/) ; Lightforms / Soundforms, la mostra més
completa realitzada fins ara sobre el treball de Brian Eno a l'Arts Santa Mònica
(http://artssantamonica.gencat.cat/ca/) ; i la retrospectiva de l'artista català recentment
desaparegut Tres, titulada Blackout, a la Virreina Centre de la Imatge
(http://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/ca/) .
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