A la sala d'actes de Sa Nostra Obra Social.
C/ Concepció 12 de Ciutat.
16 de desembre, a les 19h.
El DVD “La Mirada Interior” és una obra en que es combina text, música, imatge i veu.
Consta de 17 apartats i te una duració d'uns 75 minuts.
La música és d'Antoni Caimari i el muntatge de Paco Valdés.
El diseny, text i imatges de Tomeu l'Amo, on es poden veure un resum de l'activitat pictòrica entre el 1975 i 1995.
Editat per Unió de Músics

Varem començar a treballar amb aquest projecte ara fa 20 anys.
A les hores quan encara estavem a la prehistòria de les
comunicacions audiovisuals, preteniem projectar les imatges en
diapositives sincronitzant l´emisió sonora. Quant al cap d´uns
anys ja ho teniem enllestit, varem a sentir parlar de l´existència
del CD. Tornarem a refer tota la feina per a poder aconseguir
editar-ne un- deim un perquè a les hores a Madrid valia 60.000
ptes(360 eu) imprimir-ne un-. Amb la col.laboració tècnica de
Blanca Castaldo i després de Guillem Torres aconseguirem
l´edició d´un CD. Però quan estavem a punt d´estrenar-ho,
sortirem els DVDs; i com que oferien millor qualitat de so i
imatge, decidirem transformar la feina feta amb aquest format.
El que pareixia sencill no fou possible, degut al tipus de
programa utilitzat, la qual cosa ens va obligar a refer-ho tot, des
de la primera a la darrera fotografia. Avui, a desembre del 2010,
està enllestit amb format DVD, i ja començam a tenir ganes
d´estrenar-ho abans de que sorgesqui alguna altre innovació
tenològica que ens convidi a tornat a començar.(1)
Cada una de les 17 peces comença amb un breu text; per ajudar
a sintonitzar a l´espectador amb el que veurà i sentirà. Si bé
hem utilitzat els recursos tecnològics que tenim avui a l´abast,
hem mesurat el seu us perquè no ens interesa que les obres
tenguin el gust de la màquina ( pod ser una exepció al futurista
Viatge a Albopàs). Algunes de les peces musicas de Caimari son
pianístiques ; com Variacions, Nocturnals, Sentimets de tardor... altres son electroacústiques, con Caòtic, Gabies... Dos d´els titols
dels capitols coincideixen amb el de la peça musical: Tendències 2, i Caòtic; altres tenen el nom de la serie de les obres pictòriques
projectades : Figuració gestual, necrogènesi,Signes de celiterra, Encontres a la vora del riu... i els altres, son de nova creació. Hem
procurat arribar a un equilibri entre música i imatge en quan a la seqüènciació, per a poder assaborir sense preses ambdues coses.
Reconeixem que avui en dia en que patim el continu bombardeig d´imatges capolades pel turmix, editar una obra en que l´imatge
text i música puguir gaudir-se sense preses, ha esdevingut una emprese agoserada.
(1)(Nota de darrera hora): El que ens temiem ha passat. Mentre feiem les proves de projecció ens assebentarem de l´existència
d´un altre format més modern i amb molta més resolució i informació que el DVD; el BLU-RAY. Encara hi hem estat a temps i a
hores d´ara 24h abans de l´estrene disposam d´una còpia en Blu-Ray per a la seva projecció.

