
 
 

 
ELS INSTRUMENTS MUSICALS, EN ESTUDI 
Cicle de conferències 
 
Dijous 16 de desembre de 2021, a les 18h 

 

Objectes com a instruments 
 

A càrrec d’Alfredo Costa Monteiro, artista sonor 

 

Alfredo Costa Monteiro és un artista sonor, improvisador, compositor i poeta sonor nascut a 

Porto, Portugal. Viu i treballa a Barcelona des de 1992, any en què es va graduar en escultura 

/multimèdia a l'Escola de Belles Arts de París. Acostumat a treballar en els extrems del so, 

participa des de l'any 2001 en diversos projectes musicals improvisats i experimentals, cada 

vegada utilitzant una instrumentació diferent com l'acordió, la guitarra preparada, els dispositius 

electroacústics o els objectes ressonants, per donar a cadascun d'aquests projectes una identitat 

particular. La seva sessió se centra en la seva concepció de dispositiu electroacústic, del qual 

n’explicarà el seu funcionament i amb el qual farà un petit concert. 

 

 



 
 

 

Alfredo Costa Monteiro 

 
Nascut l'any 1964 a Porto (Portugal), va estudiar escultura i instal·lació a l'Escola de Belles Arts 
de París amb Christian Boltanski. 

L'any 1992 es va traslladar a Barcelona, on viu i treballa actualment. Des de llavors, la seva obra 
se situa entre les arts visuals, la poesia visual i el so. Les seves instal·lacions i peces sonores, 
totes de caràcter low-fi, tenen en comú un interès pels processos inestables, matèries primeres i 
gestos, on la manipulació d'objectes com a instruments o instruments com a objectes té una forta 
vessant fenomenològica. 

Treballa des de l'any 2001 en diferents projectes d'art sonor, música improvisada i experimental, 
utilitzant una instrumentació diferent cada vegada, per tal de dotar aquests projectes d'identitats 
i direccions múltiples. 

En el camp de la poesia sonora, la seva obra se centra en la musicalitat del llenguatge, creant 
diversos significats que sovint generen confusió i desafien la comprensió. Interpreta peces 
sonores i poliglotes (portuguès, francès, català i castellà), on el so estableix una semàntica 
diferent. 

Del 1998 al 2006 va ser membre d'Espai 22a, col·lectiu independent d'art contemporani. Del 2001 
al 2006, també va ser membre de l'IBA, col·lectiu d'improvisació. Ha estat coorganitzador dels 
festivals Improvisa, L’ESPAI de Música i Dansa, Mínim i Can Felipa. Del 1995 al 2001, va ser 
membre de Superelvis, un dels principals grups de l'underground espanyol. 

Ha impartit tallers a In Situ, Sokolowsko (Polònia), Hangar (Barcelona), ESDI (Barcelona), 
Janácek Academy of Music and Performing Arts (Brno, República Txeca), Arteleku (Sant 
Sebastià), Facultat de Belles Arts, (Pontevedra), ESAD (Caldas da Rainha, Portugal), Crossroads 
durant l’any John Cage (Lublin, Polònia), entre d'altres. 

Ha exposat el seu treball a Europa, els Estats Units, Canadà i Japó. 

http://www.costamonteiro.net 
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