Dossier de premsa

Symphony viatjarà al Festival de Cannes per
competir en la categoria de realitat virtual


El projecte Symphony, impulsat per la Fundació ”la Caixa”, en
col·laboració del director Gustavo Dudamel, competirà al proper
Festival Internacional de Cinema de Cannes, en el marc del circuït
oficial Cannes XR – Marché du film, dirigit a films de realitat virtual.



La 74 edició del festival, que tindrà lloc entre el 6 i el 17 de juliol,
acollirà l’experiència immersiva per competir com a curtmetratge en
els premis VeeR VR Cinema, que distingeixen les millors propostes
sobre realitat virtual, juntament amb unes altres 15 propostes.



Dirigida per Igor Cortadellas, la pel·lícula Symphony proposa a
l’espectador viure i gaudir la música clàssica com mai abans l’ha
pogut experimentar, gràcies a la tecnologia VR, convidant-lo a sentirse com un músic més dintre de l’orquestra.



Sota la batuta de Gustavo Dudamel i acompanyats dels més d’un
centenar de músics integrants de la prestigiosa Mahler Chamber
Orquestra, el públic pot sentir la música d’una forma única que, fins
i tot, els permetrà entrar a l’interior d’instruments.

Barcelona, 27 de maig de 2021. El projecte Symphony, impulsat per la
Fundació ”la Caixa” en col·laboració de Gustavo Dudamel i direcció d’Igor
Cortadellas, ha estat seleccionat per competir en el 74 Festival Internacional de
Cinema de Cannes, en el marc del circuït oficial Cannes XR – Marché du film.
L’experiència immersiva ha estat escollida com a curtmetratge per competir en
la categoria de premis VeeR VR Cinema, que entrega dos guardons
respectivament: VeeR Future Award for Best VR Story i Best VR Interactive
Experience. En aquest àmbit, s’han escollit un total 16 projectes que el proper
12 de juliol competiran per algun dels citats guardons.
Els acreditats en el circuït Cannes XR podran veure la pel·lícula Symphony
durant els dies del Festival de Cannes, que tindrà lloc entre el 6 i el 17 de juliol.
Ho podran fer a través de les plataformes de continguts VR: VeeR
(https://veer.tv/) i el Museum of other Realities (https://www.museumor.com/),
juntament amb la resta de propostes escollides.
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El projecte, estrenat el passat 15 de setembre al CosmoCaixa de Barcelona amb
èxit de públic i crítica, proposa als espectadors de viure i gaudir la música
clàssica d’una forma inèdita. Per primer cop, l'espectador pot situar-se al bell mig
d’una orquestra simfònica en una experiència immersiva puntera a partir de
tecnologia de realitat virtual. Aquest projecte singular va iniciar el setembre
de 2020 una gira que recorrerà un centenar de ciutats d'Espanya i Portugal
durant deu anys, i de moment ha visitat Madrid, Málaga, Valladolid, Toledo i
Santander. A més a més, des del passat 8 d’abril es pot visitar de forma estable
a CaixaForum Barcelona, on l’experiència compta amb una arquitectura
específica per viure aquesta immersió amb una qualitat millorada i amb entrades
esgotades fins el mes de juliol.
El punt de partida del projecte, en el que s'ha estat treballant durant més de
quatre anys, era parlar del poder emocional de la música des d'una vessant
divulgativa. La Fundació "la Caixa" va apostar des del primer moment per la
realitat virtual com la millor forma d’explicar aquesta història. La tecnologia més
puntera ha facilitat el que d'una altra manera no seria possible: seure al costat
dels violins en una gran orquestra simfònica mentre interpreten Beethoven. La
voluntat és poder seduir a tot tipus de públic, també a aquells que ja són
coneixedors de la música clàssica.
Symphony és una experiència en dos temps i dos films, de 12 minuts
respectivament. En la primera part, l’espectador pot veure una pel·lícula
panoràmica que introdueix a l'espectador en aquest viatge guiant-lo només a
partir de sons. La segona unitat està dedicada a viure l'experiència de realitat
virtual.
Quan l’espectador es col·loca les ulleres veu com, de sobte, el seu entorn ha
canviat. Ara es troba en el Gran Teatre del Liceu, assegut en una cadira i el
mestre Gustavo Dudamel, li dóna la benvinguda. A continuació, es veurà
envoltat dels músics d’una orquestra simfònica, tots guardant silenci, esperant la
indicació del director, que donarà enèrgicament l’entrada de la 5ª Simfonia de
Ludwig Van Beethoven. Les famosíssimes quatre notes que donen inici a
aquesta simfonia marquen l’inici de l'experiència.
L'espectador veurà als músics distribuïts per l’escenari de la seva forma habitual,
per famílies de cordes, vent, metall, percussió, i els sentirà a la vora d’una forma
real, així com també viurà de ple l’energia i la mirada del director, situat just
davant seu. Aquest experiment musical l’hi permetrà girar el cap de banda a
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banda i amunt i avall per adquirir noves vistes i perspectives d’una orquestra
simfònica i els seus instrumentistes.

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa”
Cristina Font: 934 046 056 / 608 58 23 01 / cristina.font@fundacionlacaixa.org
Sala de Premsa: http://premsa.fundaciolacaixa.org

@FundlaCaixaCAT @GustavoDudamel #SymphonylaCaixa #DudamelFoundation
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