PERCUAUTORA

MÉLODIE GIMARD

NUMEN

Sóc Mélodie Gimard, pianista i compositora.
La meva carrera musical va començar als 3 anys a França, on vaig néixer, cantant en els
concerts de la meva mare, que em va portar de gira pel món sencer amb la seva companyia
de músiques i danses folklòriques. Vaig aprendre a caminar, parlar, tocar i ballar al
Conservatori de Perpinyà, va ser com la meva segona casa fins acabar els estudis. Després
d'obtenir els diplomes de piano, música de cambra, acompanyament, formació musical,
bandúrria i llaüt, escriptura i dansa espanyola, vaig decidir mudar‐me a Barcelona per cursar
el grau superior de piano clàssic a l'ESMUC.
Vaig sentir que alguna cosa em faltava, una cosa que el món de la música clàssica no em
podia oferir. Llavors vaig decidir fusionar la música clàssica amb el flamenc i amb les meves
pròpies composicions. Aquest pas em va permetre expressar‐me més enllà de la mera
interpretació. El meu cos em demanava a crits la creació de noves formes musicals on
bolcar totes les meves influències: música clàssica, folklore, jazz i flamenc.
Del pas de la interpretació a la creació, va néixer NUMEN.

NUMEN és la força que empeny a un artista a l'hora de crear.
Numen és també el primer treball discogràfic de Mélodie Gimard, un projecte interdisciplinari que
representa la llibertat d'expressió de la jove artista des de la influència de el flamenc. Tot el que
inspira Mélodie Gimard entra en aquesta categoria: tot pot convertir‐se en numen. A través
d'aquest espectacle, l'artista tradueix en música els diferents númens (els llocs, les paraules, les
persones ...) que l'han inspirat. Narra la seva pròpia història a través de la hibridació de l'clàssic
amb la música més actual, sempre tenint en compte la tradició flamenca i el seu llenguatge vistos
des d'un angle nou de manera espontània i transgressora.

La primera vez que escuché a Mèlodie Gimard quedé prendada
de su arrolladora personalidad y su original propuesta. de esa forma suya,
fluída pero rotunda, de expresar y transmitir las cosas como
si no hubiese otra forma posible.
Ella es un volcán. Pasión, temperamento y sensibilidad.
Y está dotada de la inteligencia necesaria para conjugar todas sus virtudes
y hacerlas convivir en perfecto equilibrio.
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