
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

METEOlab: els sons de la meteorologia  
a CosmoCaixa 

 
Fins al 6 de juliol de 2012 

 
 

 



 
 

 
 

Instal·lacions sonores, audicions quadrifòniques de sons 
enregistrats en latituds remotes del planeta i peces audiovisuals són 
algunes de les propostes del programa de CosmoCaixa en el marc 

del Festival Sónar 2012 

 
METEOlab: els sons de la meteorologia  

a CosmoCaixa 
 

•    CosmoCaixa torna a explorar, en el marc del festival Sónar, els 
procediments artístics experimentals i la seva relació amb la 
ciència. METEOlab: els sons de la meteorologia a CosmoCaixa 
reuneix una selecció de treballs en forma d’instal·lació a càrrec 
d’alguns dels artistes més destacats en el camp de la creació 
sonora i multimèdia contemporània, tots ells inspirats en la 
meteorologia i la fenomenologia climatològica. El Planetari, la 
Rampa Espiral y la Sala Alfa de CosmoCaixa són els escenaris que 
acullen aquestes singulars creacions sonores i audiovisuals fins al 
6 de juliol. 

 
•    El Planetari de CosmoCaixa es converteix en una sala d’audició 

quadrifònica i acull dos treballs, Antarctica – The Sea Ice Border i 
The Churning of the Milky Ocean, a càrrec de Chris Watson i 
Biosphere (Geir Jenssen), respectivament. Tots dos incorporen els 
sons produïts pel canvi d’estació a dues remotes i apartades 
latituds del planeta: l’Antàrtida i el llac Tônlé Sab, a Cambodja. 

 
•   Thomas Köner presenta una instal·lació sonora creada 

especialment per a aquest programa que s’inspira en un dels 
fenòmens meteorològics més espectaculars i devastadors de la 
naturalesa: els tornados. Aprofitant la particular arquitectura de la 
Rampa Espiral de CosmoCaixa i l’insòlit comportament del so dins 
seu, aquesta peça, titulada Tower of Winds, situa els visitants a l’ull 
d’una tempesta sonora i els convida a experimentar amb la seva 
percepció acústica. Köner també presenta dins del programa 



METEOlab Nuuk i Banlieue du vide, dos treballs audiovisuals de 
naturalesa immersiva que capturen la transformació progressiva de 
dos paisatges sotmesos als efectes de la meteorologia hivernal. 

 
•    Reconeguts artistes internacionals en l’art sonor i multimèdia són 

els convidats d’enguany. El programa està compost per creadors 
com Thomas Köner (Alemanya), un dels artistes sonors i 
multimèdia més reconeguts en el circuit experimental a escala 
internacional; Chris Watson (Anglaterra), membre fundador de 
Cabaret Voltaire i The Hafler Trio, col·laborador de David 
Attenborough i un dels principals experts mundials en 
l’enregistrament dels sons naturals, i el noruec Geir Jenssen 
(Biosphere), responsable d’alguns dels treballs més fonamentals de 
música ambient dels darrers quinze anys. El programa METEOlab: 

els sons de la meteorologia a CosmoCaixa ha estat comissariat per 
Arnau Horta. 

 

METEOlab: els sons de la meteorologia a CosmoCaixa 
fins al 6 de juliol de 2012 

 
Chris Watson  
Antarctica – The Sea Ice Border  

Enregistrament sonor en format quadrifònic, 22 min  
 
Aquesta peça de Chris Watson documenta la transformació del paisatge 

sonor antàrtic que es desencadena amb l’arribada de la llum solar al pol sud 

al començament de l’estiu austral. Coincidint amb l’augment del volum 

d’aigua dolça procedent del desglaç, els ritmes sòlids i mecànics que 

produeixen els corrents oceànics en pressionar sobre la massa de gel 

donen pas, de forma progressiva, als sons dels pingüins d’Adèlia, les foques 

de Weddell, les orques i altres formes de vida que havien abandonat la zona 

durant els mesos de foscor precedents.  

Cada dia, del 5 de juny al 6 de juliol (excepte els dies 13, 14 i 15 de 
juny) 

 

Biosphere  
The Churning of the Milky Ocean  

Enregistrament sonor en format quadrifònic, 16 min  
 



Biosphere (Geir Jenssen) incorpora en aquest treball de consistència 

atmosfèrica els sons enregistrats a la regió del llac Tônlé Sab 

(Cambodja) durant l’època de pluges. Al llarg d’aquesta estació humida, 

l’augment del cabal del riu Mekong fa créixer el llac, que passa dels 

habituals 2.500 km2 a més de 16.000 km2. Aquest increment de la 

superfície de terra inundada s’acompanya d’un important augment de la 

biodiversitat de la zona, formada per multitud d’espècies d’insectes, 

rèptils, mamífers i ocells, molts d’ells en perill d’extinció. 

Cada dia, del 5 de juny al 6 de juliol (excepte els dies 13, 14 i 15 de 
juny) 
 
INSTAL·LACIÓ SONORA A LA RAMPA ESPIRAL  
 
Thomas Köner  
Tower of Winds  

Instal·lació sonora  
 

Thomas Köner presenta una instal·lació sonora creada especialment per 

a aquest programa i que s’inspira en un dels fenòmens meteorològics 

més espectaculars i devastadors de la naturalesa: els tornados. 

Aprofitant la particular arquitectura de la Rampa Espiral del museu i 

l’insòlit comportament del so dins seu, aquesta peça, titulada Tower of 

Winds (La torre dels vents), situa els visitants a l’ull d’una tempesta 

sonora i els convida a experimentar amb la seva percepció acústica 

mentre pugen o baixen per la rampa. Recreant els patrons de moviment i 

la rotació dels tornados, aquesta obra és una oportunitat única per 

descobrir de forma activa i directa el fascinant univers de Köner, un dels 

creadors sonors i multimèdia més importants a escala internacional.  

Cada dia, fins al 6 de juliol  
 

VIDEOART A LA SALA ALFA 
 

Thomas Köner  
Nuuk  
Vídeo (color, so estèreo), 6 min 30 s  

 

Nuuk és la capital de Grenlàndia, on es van enregistrar les imatges de la 

badia coberta de gel i neu que podem veure a la pantalla. De la mateixa 

manera que, si escoltem atentament el vent, hi podem descobrir una 

àmplia gamma de delicats matisos sonors, aquest paisatge aparentment 



immòbil revela els canvis que tenen lloc a l’atmosfera en els subtils 

moviments de la neu i la superfície gelada del mar. A través d’aquest 

exercici d’observació pacient es convida l’espectador a experimentar 

sobre el pas del temps a través de la vista i l’oïda.  

Cada dia, fins al 6 de juliol  
 
Thomas Köner 
Banlieue du vide 

Vídeo (color, so estèreo), 12 min 12 s 

 

Creada a partir d’imatges de càmeres de vigilància obtingudes a través 

d’Internet, Banlieue du vide (Suburbis del buit) proposa una reflexió al 

voltant de l’acte de mirar entès com un acte de naturalesa transcendental. 

La buidor d’aquestes carreteres cobertes de neu i la seva lenta 

transformació, gairebé imperceptible, ens converteixen en testimonis d’un 

inevitable procés de desaparició. Thomas Köner rastreja en aquest vídeo 

les marques del passat i la decadència de tot allò que ha existit i que en 

algun moment ho deixarà de fer. 

 

METEOlab: els sons de la meteorologia a 
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CosmoCaixa Barcelona 
C/ d’Isaac Newton, 26 

08022 Barcelona 

 

Horari 
De dimarts a diumenge i festius, de 10 a 20 h 

Dilluns, tancat, excepte festius 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 45 70 94 / iroch@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


