THE SNORKS
ĐỀ NGHỊ THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Dự án đa dạng và đầy thu hút của nghệ sỹ Loris Gréaud, The Snorks: buổi hòa nhạc cho
các sinh vật thể hiện cuộc dò tìm đầy ma lực dưới biển sâu.
Các sinh vật đang sống trên hành tinh của chúng ta với những đặc tính đẹp cùng những
tập tính tương đồng với người ngoài hành tinh ảo ảnh, đánh thức mong muốn giao tiếp
với “những sinh vật” đó, đấy là cảm ứng chủ đạo của dự án.
Và nếu như chúng sống trong đại dương của chúng ta, là một phần của hệ sinh thái của
chúng ta, chúng ta có thể tiếp xúc với chúng hay chăng?
Bắt đầu tiến độ sản xuất nghệ thuật hơn 36 tháng. Một thời gian hơi thường hoàn toàn
được giải thích vì sự nghịch lý sau: chúng ta có khả năng leo lên Mặt Trăng, đánh dấu sự
có mặt của nước trên Sao hỏa nhưng chúng ta hầu như không biết bề mặt trái đất to lớn
khổng lồ này gồm có gì.
Thế là Loris Gréaud gặp gỡ những nhà nghiên cứu của MIT ở Boston. Từ cuộc gặp này,
một sự phát hiện khoa học, đầy sửng sốt trở thành yếu tố thiết lập dự án: ánh sáng hay
chính xác hơn là phát quang sinh học, là thế giới giao tiếp dưới vùng biển sâu.
Trong khi chúng tôi bước vào bóng tối, nó đã phát sáng từ những hạt nhỏ, những vệt dài
và các vật nổ chiếu sáng khác. Cộng đồng các nhà khoa học đã được thành lập, đó thật
sự là pháo hoa nhịp nhàng dưới lòng biển từ độ sâu 3000m.
Từ khám phá đó, Loris Gréaud cộng tác với Nhóm F để chế tạo ra kỹ thuật hỏa pháo độc
nhất trình chiếu lên bầu trời mà chúng ta có thể quan sát từ đáy sâu nhất của đại dương
trên hồ ven biển của Emirate Palace vào năm 2009 tại Abu Dhabi.
Cũng những hình ảnh đó tiếp theo sẽ được trình chiếu tại những nơi tượng trưng cho
truyền thông, trao đổi trong thời gian thực: Time Square tại New York- trong vòng 120
phút những màn hình của Nasdaq, của Reuters và Panasonic sẽ dành cho những khả
năng khác.
Song song đó, nghệ sỹ lam việc với trạm Quốc tế Antarès ở ngoài khơi Toulon- căn cứ
khoa học nghiên cứu dưới biển- để tìm phương tiện tương tác với các sinh vật.
Âm nhạc, kết hợp tần số cao và thấp, như khoảng âm giữa đặc biệt. Ý tưởng về buổi hòa
nhạc cho các sinh vật ra đời.
Tại New York, Loris Gréaud đã đặt hàng một xuất bản âm nhạc độc quyền từ nhóm nhạc
hip-hop Anti-Pop Consortium, tại New York trong studio thâu âm huyền thoại Avatar
Studio là nơi buổi hòa nhạc dưới biển sâu đầu tiên được thâu âm.
The Snorks: buổi hòa nhạc cho các sinh vật là một phim ngắn, một truyện kể viễn tưởng
trực tiếp từ chuyến du lịch đầu tiên đưa nghệ sỹ Loris Gréaud từ Boston đến Abu Dhabi
băng qua New York, Hawai, Toulon hay Los Angeles nữa.
Hai người tường thuật đặc biệt kể cho chúng ta nghe câu chuyện này giữa viễn tưởng và
đời thực: David Lynch với giọng đơn, không cảm xúc, dẫn chuyện với giọng điệu khoa học

thực tế khắc khe và Charlotte Rampling, cùng sự nhạy cảm hết sức, diễn mạch truyện
thành thơ, nhẹ nhàng vừa đặt câu hỏi cho những gì sẽ xảy ra, một chuyến dò tìm ngoài
hành tinh trong đại dương sâu thẳm.
The Snorks: buổi hòa nhạc cho các sinh vật sẽ diễn ra tiếp theo, cùng sự hợp tác với Mk2,
được trình chiếu trong những phòng chiếu được tuyển lựa tại Paris, trước khi trình chiếu
cho toàn thế giới.
Chuyến du hành Snorks, chuyến du hành tòan thế giới của nhóm Anti-Pop Consortium,
trong phạm vi của buổi biểu diễn trực tiếp sẽ cho phép khám phá phim gốc viết cho
những sinh vật ở biển sâu.
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