Un projecte pop, glitch i optimista

EL PROJECTE

Pixel de Stael és un duo d’electrònica pop que juga amb
el “glitch” dels procesos creatius de la producció musical amb dispositius electrònics i informàtics potencialment defectuosos.

La filosofia és glitch, optimista i DIY (do it yourself).

El llançament del seu àlbum debut està prevista per
l’octubre de 2020 amb el segell El Genio Equivocado.
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TAGS
Glitchpop
Dataerror
DIY
Glofi
Artpop
Electro
Databending
Techno
Chiptune
Synthpop
Glitchart
Postinternet
IDM
Postdigital
Concretemusic
Circuitbending
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la idea

Pixel de Stael explora la tensió entre l’alta tecnologia
d’un món hiperconnectat i cibernètic contra tot allò que
és orgànic, especialment amb l’usuari: l’ésser humà. Ho
fa amb sentit humanista, accessible i optimista; sense
utopismes futuristes ni pessimismes distòpics.
No presenta la tecnologia com quelcom que ens condueix
cap a un futur millor, ni tampoc com allò que acabarà
indefectiblement amb el planeta o la humanitat. La presenta com un fenomen indeterminat e imperfecte, que genera errors, accidents i que tendeix al col·lapse, ja
que, finalment, no és més que una extensió de la naturalesa humana.
Amb Pixel de Stael volem reivindicar de manera optimista
la bellesa dels errors i allò que fa la tecnologia més
humana. Volem divertir-nos amb la caiguda del sistema,
amb l’error sistematitzat, intentant sublimar-la per
anar més enllà. Entenem el “píxel” com un element orgànic i el “glitch” com un element artístic. Si la tecnologia és humana, serà innegablement imperfecte, però
sempre hi haurà un lloc per a l’esperança.
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IDIOMES

Vivim en un món globalitzat amb google translator a la
punta dels nostres dits, és per això que Pixel de Stael
és un projecte poliglota. No veiem l’idioma com una
frontera sinó com un vehicle d’expressió. El grup canta
en català però per universalitzar les cançons juguem
amb els samples vocals de diferents idiomes.
# Veu lead en català, algunes cançons en castellà i
francès.
# Samples en francès, anglès i italià.
# En directe s’experimenta amb tots els idiomes.
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LA ESTETICA

LA ESTÊTICA SONORA

Pixel de Stael barreja la bellesa de l’error tecnològic
amb la naturalitat de la veu humana i les melodies pop.
La nostra bandera és la poètica del glitch.
El projecte és essencialment pop i electrònic, amb inspiracions que vénen del rock, el punk, la psicodèlia,
el techno, l’acid house, el dub, el trip hop, la música
concreta, la música industrial, l’acusmàtica o el so
dels videojocs... per finalment crear un so propi.
Busquem un so contemporani i accessible, on l’ús la tecnologia s’integri de manera humana. Trenquem amb l’estètica “flashy” del ciberpunk i l’estridència infantil/
naïf dels 8 bits típica dels videojocs per donar peu a
uns colors musicals menys saturats, una poètica cibernètica més terrenal, minimalista i seductora, però amb
el punt “cruixent” de l’error de l’ordinador.
Ens encanta el so orgànicament erroni i bellament imperfecte. Ens interessen els híbrids. Explorem els conflictes que neixen de les fusions impossibles. Integrem amb
gust per l’harmonia i la melodia errades informàtiques
populars i tota mena de glitchs sonors concrets, que són
familiars. Hem cercat aquesta màgia, l’epítom del garage
rock però amb l’ordinador, amb predilecció pels dispositius electrònics petits i extremadament portàtils,
sintetitzadors híbrids i FM, la guitarra saturada així
com les veus i els sons manipulats.
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LES NOSTRES INFLUÊNCIES
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LES NOSTRES INFLUÊNCIES
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LA ESTÊTICA VISUAL

Amb Pixel de Stael també tenim en compte la vessant
visual des de la gènesi del projecte.
És per això que a l’apartat visual juguem amb les
possibilitats “cinètiques” de la manipulació de la
imatge com la reducció de la resolució i els glitchos digitals.
Manipulem la imatge de manera harmònica, fent reminiscència als experiments figuratius de Nicolas de
Stael - poètics i dessaturats -, i sempre ho fem
contrapossant els efectes glitch a l’element visual
més humà: el retrat.
A continuació podeu veure algunes de les nostres
fotografies glitchejades i contraposade pintures de
Nicolas de Staël.
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PINTURES DE NICOLAS DE STAËL I ELS NOSTRES VISUALS
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PINTURES DE NICOLAS DE STAËL I ELS NOSTRES VISUALS
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LA FORMACIO

PIXEL 0
Veu lead + dos maletins amb petits dispositius musicals
electrònics.
És el pixel base. Inquiet, diletant i autodidacta, d’esperit crític i vigilant amb les noves tecnologies, amb
fortes conviccions humanistes, animalistes i llibertaries.

PIXEL 1
Veu secundària + dos maletins amb petits dispositius musicals electrònics + una guitarra elèctrica.
És el pixel complementari. Tècnic, acadèmic i cartesià,
però d’esperit profundament immadur.
Bon vivant enamorat de la vida i del directe.
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TRAJECTORIA DE PIXEL 0
Abans de ser un pixel era autor de novel·les inèdites, d’obres de teatre i de titelles
“brusques”, guions de còmic i d’experiments contra-culturals evanescents, però no menys
significatius, com ara la Compagnie de Cinéastes de París o la galeria L’indiscret de Barcelona.
També havia estat bateria a grups de rock de París i Barcelona. I els darrers anys autor
de cançons i ex-líder de Bläue, un grup de rock alternatiu guanyador d’un premi al Sona 9
2010; amb qui publica el “No us enfadeu, porteu-me una serra” (Discmedi/Bläue 2013), i l’
“Abans estàvem al món”, (Bläue 2016). El 2017, cercant una nova manera d’expressar-se més
inspiradora, lliure i divertida, se’n separa i decideix emprendre un nou projecte per encarar aquests temps complexes i eixelebrats, on sembla gairebé impossible prescindir del
maleït ordinador personal, del puto mòbil i sobretot d’internet per a fer qualsevol cosa.
És explorant els límits sonors d’aquests nous mitjans tecnològics amb els quals es sent
obligat a relacionar-se que s’enreda amb la composició electrònica, però sobretot amb els
meravellosos defectes de la composició electrònica. Gràcies al seu ordinador disfuncional,
vell i ple de malwares i coockies, i als aparells defectuosos que té per casa per fer música, es veu confrontat a tot d’accidents informàtics, digitals i elèctrics que el fascinen i
l’inspiren. Les descàrregues lluminoses d’informació contradictòria però molt significativa
el deixen totalment al·lucinat i trasbalsat. Queda posseït per un nou univers sonor. És
així com fa el salt quàntic, transcendeix la seva vella identitat i es converteix irresoludament en Pixel 0.
Com és lògic, a l’univers quàntic/digital un 0 no és res sense el seu 1, així que per tal
de seguir “sent”, cerca ràpidament el seu complementari Píxel 1; i és així com neix el duo
d’electrònica pop/glitch Pixel de Stael.
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TRAJECTORIA DE PIXEL 1
Abans de ser un pixel havia estat guitarrista amb Jollyheads Circus, grup d’indie-rock amb
qui publica “The Kaleidoscope Dawn” (Whatabout Music 2012). En paral·lel als concerts de
Jollyheads havia anat de gira per França, Espanya i Portugal amb la cantant francesa Fanny
Roz. Projecte que coliderava i amb el qual va gravar 2 discs: “Prend Son Souffle et Saute!” (BCore 2012) i “Grand Décor” (2017). Les mutacions musicals i l’esperit inquiet del
seu primer projecte fan que el col·lectiu que formen Jollyheads es transformi en Fiction
Parc, projecte amb el qual entra en contacte amb el món de la síntesi. Sota aquesta nova
identitat publiquen l’EP “The Mechanical Moon” (2016), que guanya el premi Music in Motion
(Avid Music).
Trastejant el seu nou sintetitzador descobreix el seu profund interès per la tecnologia
aplicada a la música i gairebé avorreix la guitarra elèctrica deixant-se enxampar pel
futurista encant dels oscil·ladors i per les infinites possibilitats de la composició amb
plugins informàtics. Passa hores i dies de vici creatiu generant pistes de so sintètic
modificat, dissenyant timbres esotèrics i complicades melodies alienígenes, hores i dies
solitàries, que el separen de l’esperit del rock & roll com si s’hagués convertit en un
tràgic personatge d’un conte distòpic de ciència-ficció, que només recorda quan el somni ve
truncat pels col·lapses del seu programa informàtic o pels problemes de la RAM.
Enmig d’una d’aquestes hòsties informàtiques li entra una enorme nostàlgia per l’energia
del directe i la creació compartida i és quan es posa a cercar un nou projecte. Llavors
apareix Pixel 0, un vell amic amb ganes de rebentar creativament les possibilitats de la
màquina i de compartir-ne l’aventura.
N’adopta ràpidament les tesis i les ganes d’explotar el potencial pop dels errors.
Es produeix un inesperat salt quàntic a la seva vida que el duen a convertir-se en Pixel 1,
l’extensió indispensable per fer realitat el duo d’electrònica pop/glitch Pixel de Stael.
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L’ESPECTACLE

EL CONCEPTE

Espectacle d’electrònica pop “daw-less”, molt portàtil, híbrid i adaptable a qualsevol espai, hora i
sistema de so, integrant a la música els elements
tècnics defectuosos de cada escenari.
Música: El set complet dels dispositius de Pixel de
Stael cap dins de quatre maletins, dos per Pixel.
Cadascun amb dispositius musicals electrònics a
dins. Un set senzill, flexible i portàtil.
Visual: La música va acompanyada de projeccions i
juguem amb sintes que distorsionen l’imatge i on
s’experimenta en directe amb la modulació dinàmica/musical d’informació visual, pixelitzacions i
distorsions d’imatge (glitch-art, pixel-art, video-circuit-bending).
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EL RIDER TÈCNIC

REQUERIMENTS
#1) Pixel 0: 2 micros de voz Shure SM58 (o similar)
#2) Pixel 1: 1 micro de voz Shure SM58 (o similar)
#3) Master Out St (L-R) XLR
Out opcional situat al peu lateral esquerre:
1 Master Out St (L-R) canon 4 sortides mono canon
#4) Pantalla LED
Monitor: 2 frontal + 2 lateral
REQUERIMIENTOS ARTISTAS VISUALES Volàtil y Xarlene
* Més de dos metres en perpendicular al set de música. Imprescindible contacte visual amb Pixel 0 y
Pixel 1.
* Cable HDMI que arribi a la taula per connectar-hi
l’ordinador
* Corrent per 4 endolls
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CONTACTE

www.pixeldestael.com
info@pixeldestael.com
0034 620 274 387

Label & Booking:
info@elgenioequivocado.com
www.elgenioequivocado.com
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