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SELECCIÓ D’IMATGES DE LA SÈRIE «FOOTSTEPS» FETES I PUBLICADES DIÀRIAMENT
A LA SEVA WEB: FOOTSTEPS.TOMCARRSTUDIO.COM
AQUESTA SÈRIE, INICIADA EL 2006 COM «ALIMENT PER AL PENSAMENT», CONTINUA FINS A L’ACTUALITAT.

DEBAT: EL CENTRE D’ART DE TARRAGONA
EL CENTRE D’ART DE TARRAGONA.
UNA FOTOGRAFIA EN BLANC I NEGRE
// DAVID SANTAEULÀRIA
....................................................
Debat al Saló de plenaris de l’Ajuntament de Tarragona el
dia 2 de maig de 2017.
....................................................
Per dur a terme el debat sobre el Centre d’Art de Tarragona,
els organitzadors havien reservat una sala de l’Ajuntament
on es resolen els concursos administratius que, finalment, es
va acabar substituint per un altra d’altament significativa: la
Sala de Plens; un espai connotat per la seva història, per la
centralitat en la vida pública, social i festiva (provoca vertigen
pensar quants ciutadans deuen haver mirat cap a aquesta
balconada on ara traiem el nas) i per un perfil solemne de
sostre alt, mobiliari regi, cortinatges pesants i amb alguns retrats que s’exhibeixen per imperatiu legal i altres que s’oculten
sota un domàs per prudència. Malgrat l’escenari, el debat va
transcórrer sense declaracions altisonants ni abrandades discussions ideològiques. Més aviat es va tractar d’un enraonat
intercanvi de parers en el qual ni les preguntes més directes ni
les lògiques dissensions van generar cap tensió remarcable.
A la trobada, hi estaven convocats Berta Sureda, de
llarga trajectòria en el món de la gestió cultural en diverses administracions i centres, que actualment treballa en
la reestructuració del Centre Fabra i Coats de Barcelona; Cristina Ferré, artista visual que també venia en qualitat de representant territorial de la Plataforma Assembleària d’Artistes Visuals de Catalunya; Cèlia del Diego,
directora de La Panera, Centre d’Art i responsable d’una
prefiguració anterior del Centre d’Art de Tarragona; Josep Maria Prats, regidor de Cultura de l’Ajuntament de
Tarragona, i David Santaeulària, comissari d’exposicions
i gestor cultural, que és qui signa el relat de la sessió.

Per situar el tema, es va procedir a enumerar les quatre idees
que tothom portava pensades des de casa sobre com hauria
de ser el futur centre d’art. Berta Sureda va iniciar el torn afirmant que «hi ha tants models com contextos. Cal atendre a
diversos factors: donar resposta al sector artístic pot ser una
garantia d’èxit, però s’ha de trobar la manera de connectar
amb la ciutadania en general. Per aquest motiu, cada vegada
és més habitual buscar formes de “governança” compartida
....................................................

Berta Sureda: «Hi ha tants models com
contextos. Donar resposta al sector
artístic pot ser una garantia d’èxit,
però s’ha de trobar la manera de connectar amb la ciutadania en general.
Per aquest motiu, cada vegada és
més habitual buscar formes de “governança” compartida i si se seguís
aquest camí podria ser innovador.»

....................................................
i si se seguís aquest camí podria ser innovador. L’anterior
centre d’art de Tarragona posava l’accent en la mediació, era
el seu ADN i estaria bé que el mantingués i anés evolucionant
el mateix concepte [...]. Hi ha d’haver, però, una clara aposta
política i pressupostària.» David Santaeulària va reconèixer «la importància d’analitzar l’ecosistema actual abans
de procedir a fer res: les necessitats dels artistes, del teixit
associatiu, dels usuaris i de com tot plegat s’interrelaciona
amb la ciutat i el territori. A partir d’aquí, cal treballar en un
projecte a mig i llarg termini, amb uns objectius que s’han de
poder avaluar i modular i, sobretot, evitar canvis constants
d’orientació que ho debiliten tot.» Per la seva part, Cristina
Ferré va traslladar l’opinió consensuada entre els membres de la Plataforma Assembleària: «creiem en un model
que ajudi a fugir dels localismes, regit per la qualitat dels
treballs, en què els artistes participin més enllà del simple
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paper de públic potencial o de dinamitzadors». La professionalitat i, de nou, la continuïtat: «que qualsevol govern, sigui
del color que sigui, se’l senti seu i entengui el seu potencial per a la ciutat», van ser altres aspectes que va apuntar.
Finalment, Josep Maria Prats, va explicar que era l’únic
membre de l’extinta Unió Democràtica i d’ell depenia
l’estabilitat del govern. Una posició que li suposava responsabilitat i, alhora, tranquil·litat perquè a les properes no es
podia presentar i no havia de pensar en el rèdit electoral.
Després d’haver definit la seva acrobàtica situació, va passar
a fer el que ell mateix va anomenar una fotografia del moment
començant amb pinzellades genèriques sobre la diagnosi de
la situació actual i arribant a detalls més concrets sobre les
decisions preses respecte al centre d’art. «D’entrada ens trobem amb un pressupost destinat a cultura que és la meitat
de ciutats amb similar demografia. En les polítiques culturals
municipals no s’ha sabut generar públics, s’ha apostat per
una cultura d’oci i d’entreteniment que no ha deixat cap llegat. Per posar exemples significatius: no hi ha biblioteca de
titularitat municipal, ni centre d’art, ni estructures de referència, ni ruta del Modernisme... En relació amb les arts visuals
s’havien fet coses, però tampoc hi havia llegat. El Teler de
Llum ha fet una tasca dinamitzadora important, però fragmentària. Ara mateix no hi ha cap sala d’exposicions municipal, tot just, l’espai de l’antiga entrada de l’Ajuntament. Ens
semblava important buscar un espai de referència, un centre
i, per això, ens vam posar en contacte amb el port, que disposen del Tinglado 2. Passades les èpoques de grans infraestructures i de grans plans culturals s’havia de ser possibilista.
Volem començar bé i sabem que cal dotar-lo, però, abans,
hem buscat una tècnica de la casa i ja se l’anirà dotant d’un
equip... Ara interessa engegar-lo. A la llarga, tot l’espai del
port estaria bé destinar-lo al món de la creació artística.»
Evidentment, la descripció de «la fotografia» convidava a
fer preguntes per detallar aspectes determinats com les que
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van fer Cèlia del Diego i Cristina Ferré respecte a si la tècnica
que s’havia escollit per endegar el procés també assumiria
tasques de direcció artística o si el seu procés de selecció
havia sigut prou transparent. El regidor va dir tenir clar que la
direcció havia de ser professional i sensible a totes les realitats artístiques del territori, que no la faria la tècnica a qui se li
havia encomanat «passar el rasclet i fer d’esponja» de tota la
informació necessària per tal de fonamentar el projecte inicial.
....................................................

Cristina Ferré: «Quin és el futur a mig
i llarg termini? Quan es començaran a
produir altres millores? Està bé que el
port hagi cedit l’espai, però estaria bé
que l’Ajuntament en bastís un de propi
dins aquest futur no llunyà.»
....................................................
i, sí, va ser triada en un concurs de promoció interna dins el
mateix personal de l’Ajuntament, una fórmula perfectament
homologada en l’administració. Cèlia del Diego també va demanar com es faria per no perdre els diners que la Generalitat
havia destinat a programació i va semblar que la cosa es resoldria amb activitats emparaulades des del mateix Taller de
Llum i una exposició que es vol fer «de bracet amb la Generalitat durant l’octubre, que suposaria un punt d’arrencada».
David Santaeulària va repreguntar sobre aquest tema indicant que «no és tant què es fa puntualment amb els diners
atorgats sinó que aquests hi són perquè es demanen uns estàndards de qualitat i si no es compleixen perilla la dotació».
Cristina Ferré es va preocupar per anar una mica més
enllà «Quin és el futur a mig i llarg termini? Quan es començaran a produir altres millores? Està bé que el port hagi
cedit l’espai, però estaria bé que l’Ajuntament en bastís un
de propi dins aquest futur no llunyà.» Arribats a aquest
punt la tertúlia va recollir disparitat d’opinions sobre la idoneïtat del Tinglado 2 com a seu del centre, bé sigui perquè

la titularitat no és municipal i això és un risc, o perquè ja es
podria seguir la proposta anterior d’ubicar-lo a l’edifici de
la Tabacalera o, fins i tot, per si és escaient un nom que ve
més carregat per una trajectòria erràtica o condicionada
per una etapa expositiva concreta. El regidor va informar
que «el compromís amb la Tabacalera és no fer res sense
el Pla Director i per la seva aprovació final pot passar temps
[...] no es poden avançar compromisos fins que no estigui
tot resolt». En darrera instància, es va trobar un punt de
confluència proposant el Tinglado com un lloc de transició
possibilista i amb una denominació que, per acotar millor
la seva tasca i no confondre-la amb un simple espai expositiu, sempre hauria de dur l’apel·latiu de «centre d’art».
Un dels riscos en els projectes que, com deia el regidor
moments abans, volen «ser «sensibles a totes les realitats
artístiques», podria ser desembocar en «la temptació de
voler fer feliç a tothom i no crear un model amb determinació i caràcter propi», com va assenyalar David Santaeulària, una preocupació que Cèlia del Diego va reblar
amb contundència: «una de les lloses més grans que pot
tenir un centre d’art és la d’intentar traslladar les expectatives de tothom». Aquí, Josep Maria Prats va aprofitar per
llistar edificis municipals que, amb més o menys costos
d’intervenció, podrien ajudar a donar sortida a un ventall
més ampli de projectes expositius que complementessin
el centre d’art.
En el tram final es van abordar alguns serrells que també
es consideraven importants per definir el futur del centre:
hauria d’acostar-se als projectes autogestionats preexistents a la ciutat sense fagocitar-los, hauria d’establir
l’educació com a eix estratègic, hauria d’incentivar el treball en xarxa amb agents articuladors del territori i de més
enllà, hauria de poder comptar amb un consell assessor,
hauria de trobar la fórmula per millorar les formes i els terminis de pagaments dels processos de producció artística

(aquí tothom mostra pessimisme i resignació), etc.
Finalment, Josep Maria Prats va recalcar una declaració d’intencions final sobre el centre d’art: «No es pot lligar
el projecte a l’ocurrència del regidor de torn, que és el que
ha estat passant sovint aquí» i, com a cirereta per coronar
el pastís –i no pas especialment dolça– va deixar anar
una dada insinuada fins al moment, per bé que no hi va
posar xifres definitives: «el percentatge per habitant que
....................................................

Josep Maria Prats va recalcar una declaració d’intencions final sobre el centre d’art: «No es pot lligar el projecte a
l’ocurrència del regidor de torn, que és
el que ha estat passant sovint aquí. [...]
El percentatge per habitant que a Tarragona es dedica a cultura és la meitat del
de Lleida i el 60% menor del de Girona.»
....................................................
a Tarragona es dedica a cultura és la meitat del de Lleida,
el 60% menor del de Girona i el 100% del de Barcelona».
Amb la distància que dona haver deixat reposar alguns
dies les coses que es van comentar abans d’enfilar-les en
aquest text, una pregunta s’obre pas amb insistència: com
evolucionarà aquesta fotografia en blanc i negre del projecte
que ha de començar a marcar les pautes de treball? Hi haurà
permeabilitat, diàleg i confrontació d’idees i, alhora, una determinació clara de tirar-lo endavant? Esperem i desitgem
que les cadires mudes del Saló de Plens que ens envoltaven
mentre en parlàvem, contemplin la necessària voluntat política i la seva traducció en el pressupost; que es visualitzi, de
manera efectiva, les ganes de posar-hi color.
....................................................
Podeu escoltar el debat en directe al Facebook d’Artiga.
....................................................
Fotografies: Joan Ramon Salvadó.

DEBAT: EL CENTRE D’ART DE TARRAGONA
CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO.
UN MODEL D’ÈXIT
// LUIS FRANCISCO PÉREZ
....................................................
ca2m.org
....................................................
El Centro de Arte Dos de Mayo o CA2M es va inaugurar
el 2008 a la ciutat de Móstoles, que pertany a la comunitat de Madrid. Quan va obrir les portes el debat sobre
la conveniència de crear noves estructures artístiques,
juntament amb els inacabables oportunismes polítics
que els «estimulaven» –quasi sempre per raons i motius d’enriquiments privats sorgits d’una consideració
corrupta de l’administració pública de la ciutat que fos–,
ja feia molts anys que aquest debat –sens dubte ja en el
seu vessant més crític i qüestionador– era una realitat en
múltiples fòrums, anàlisis i textos. Fins i tot es pot afirmar
que el 2008, el primer any de la crisi, aquesta «preocupació» no tenia el nivell d’intensitat d’anys precedents.
Tot i això, es va inaugurar a causa d’una sèrie de circumstàncies que feien del CA2M un cas un pèl especial.
Vegem quines van ser aquestes circumstàncies.
Móstoles és un municipi de més de 200.000 habitants (és més que probable que aquest «més» de població, acabat d’escriure, sigui en realitat «molt més»),
amb un alt percentatge d’immigració africana i llatinoamericana, i que únicament es troba a 20 quilòmetres de
Madrid capital, uns quilòmetres que compten amb una
bona xarxa de transport públic. Els «de la capital», amb
molta ignorància i supèrbia, pensem que tots aquests
municipis són, despectivament, «ciutats dormitoris» o
municipis que han perdut la seva «personalitat» (si és
que l’han tingut en alguna ocasió) per l’allau de residents pertanyents a cultures i geografies molt diferents
i allunyades les unes de les altres. Per descomptat, els
«de la capital» estem, com quasi sempre, equivocats.
Móstoles, com qualsevol altre lloc d’aquestes característiques, no és una ciutat dormitori (és impossible que

quasi un quart de miler d’ànimes la buidin durant el dia
i l’omplin a la nit quan es posen al llit a dormir), i ja ho
crec que té la seva personalitat i els seus trets distintius
socials i culturals. El CA2M hi contribueix força, sobretot
gràcies a les múltiples activitats que des de la primera
època del centre insistien en la necessitat que el CA2M
fos un decisiu element cultural dinamitzador de la ciutat,
i de la molt variada i acolorida geografia humana que la
conforma. Aquestes activitats, especialment dedicades
al sector més jove de la ciutat, són contínues i d’una gran
fantasia en el plantejament i la visibilitat.
L’actual director del MACBA de Barcelona, Ferran
Barenblit, va ser el primer director del CA2M, i el repte
no era fàcil des de cap punt de vista que es contempli. Procedent d’un entorn social, cultural i lingüístic tan
allunyat de Móstoles com és la capital catalana (i no diria
el mateix si abans hagués dirigit un centre de les mateixes característiques a Santa Coloma de Gramenet, per
posar un exemple vàlid, ja que parlem d’una ciutat molt
similar a Móstoles), el lloc de director no semblava fàcil
per a Ferran, que va guanyar aquest càrrec a través d’un
concurs públic.
....................................................

Des de la primera època del centre insistien en la necessitat que el CA2M
fos un decisiu element cultural dinamitzador de la ciutat, i de la molt variada i acolorida geografia humana
que la conforma.

....................................................
El CA2M va ser una «passió» d’Esperanza Aguirre (Déu
vulgui que aquesta dona no torni a la política, tot i que
aquí sens dubte va encertar el tret pel bé de tots) per dotar les molt poblades ciutats del profund sud de la comunitat de determinats «llocs de cultura» (estic convençut
que va sortir un centre d’art contemporani, però podria
haver estat una espècie de «casino cultural modern»).
Bé. El primer repte (gran) de Ferran, a més d’organitzar
la programació, va ser estructurar la visibilitat, primer,
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de la col·lecció d’art contemporani de la comunitat de
Madrid i, posteriorment, de la col·lecció ARCO –que va
arribar al CA2M el 2013 procedent del Centre Gallec
d’Art Contemporani de Santiago de Compostel·la, on era
visible. A partir del 2014 s’han realitzat diferents comissariats –el primer amb Ferran i Estrella de Diego com a
«lectors» de la col·lecció– per mostrar diferents visions
de la totalitat de l’obra acumulada i guardada al centre.
En la meva més sincera opinió: una col·lecció realment
extraordinària i amb una visió bastant completa de l’art
espanyol realitzat durant les quatre últimes dècades.
Entre les millors mostres exhibides durant la direcció
de Ferran Barenblit podem citar, entre totes les programades, les de «Sonic Youth», «Fetiches Criticos», Gegor
Schneider, «Pop Politics», Fernando Sánchez Castillo,
Teresa Margolles, «Per/Form», Jeremy Deller, «Punk»
(comissariada per David G. Torres i també exhibida al
MACBA).
Ferran va deixar el CA2M el 2015 per dirigir, ja ho
hem dit, el MACBA de Barcelona. Fou substituït per
Manuel Segade, l’actual director. En el curt temps que
porta la nova direcció hem vist mostres magnífiques com
les dedicades al tàndem d’artistes espanyoles Cabello/
Carceller o al creador argentí Jorge Macchi, actualment
en curs. En la nova etapa, que per ara manté el rigor
intel·ligent i dinàmic de l’anterior, es continuen revisitant
obres determinades de la col·lecció, ara sota l’epígraf de
«Càpsules».
L’existència del CA2M potser és un miracle, com
passa tan freqüentment al nostre país quan parlem de
realitats o fets culturals, però el cert és que la seva trajectòria –gràcies a l’admirable tasca dels seus fins ara
dos únics directors– és impecable i rigorosa. Tan de bo
totes les «ciutats dormitoris» de l’Estat espanyol tinguessin un CA2M.
....................................................
Vistes del Centro de Arte Dos de Mayo.
Fotografies: CA2M.
....................................................
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AFTERMATH, EL REFUGI.
L’ART I LA CRISI MIGRATÒRIA.
// ANTONIO SALCEDO
....................................................
Videoinstal·lació. Alba Sotorra i Renata Daoud.
Arts Santa Mònica. Barcelona. Del 14 al 19 de març
de 2017. artssantamonica.gencat.cat
....................................................
La guerra i les seves conseqüències han estat presents a
la història de l’art des de l’antiguitat, com es pot veure, per
exemple, en els relleus assiris o en pintures i relleus egipcis, però sempre des de la visió glorificadora de determinats
personatges o de moments històrics. D’igual manera tenim
obres al Renaixement i al Barroc, però no és fins a arribar a
Goya que obtenim una visió molt diferent de la guerra. I és en
el segle xx quan els esdeveniments bèl·lics tindran una major
presència visual, tant en les obres d’art tradicionals (pintures
i escultures) com en els mitjans de comunicació de masses, a través de la fotografia, el cinema i el vídeo. Recordem,
per exemple, obres de Henry Moore, Kathe Kolwitz, George
Grosz, Max Beckman, Otto Dix, els muralistes mexicans i,
naturalment, Picasso, en particular amb el seu Guernica.
....................................................

La majoria dels refugiats provenen de
Síria, però també d’altres països com
Afganistan, Iran i Iraq. Tal com assenyalen les comissàries, els refugiats
han deixat de ser actors passius per
convertir-se en actors socials i polítics.

....................................................
Més propers en el temps i amb obres referides concretament
als refugiats tenim obres del xilè Alfredo Jaar, de l’anglès
Bansky, de l’irlandès Richard Mosse, de la iraniana Shirin
Neshat, del marroquí Bouchra Khalili i del xinès Ai Wei Wei,
entre d’altres. A aquest grup d’artistes i d’altres que no mencionem ara, hi hem de sumar Alba Sotorra i Renata Daoud
amb la seva vídeo instal·lació: Aftermath, el Refugi, que es va
presentar durant una setmana a l’Arts Santa Mònica.

Aftermath, el Refugi ha estat una exposició molt particular, en ser un projecte d’ocupació artística, és a dir, les
dues comissàries varen muntar la seva mostra aprofitant la
instal·lació «Aftermath, l’arquitectura més enllà dels arquitectes» comissariada per Isaki Lacuesta, Jaume Prat i Jelena
Prokopljević. Alba Sotorra i Renata Daoud estaven visitant la
mostra i en veure el seu muntatge van pensar que era una
estructura expositiva idònia per donar a conèixer a la ciutat de
Barcelona la iniciativa d’ocupació que havien realitzat milers
de refugiats a Atenes, els anomenats squats d’Exarcheia, el
barri anarquista de la capital grega.
A finals del 2015 milers de refugiats van arribar a les costes gregues, a causa de la massificació existent als camps
controlats per l’estat, molts van decidir instal·lar-se a la ciutat
d’Atenes. A més, el mes de març del 2016 es va signar el
pacte entre la Unió Europea i Turquia, que va tenir com a conseqüència la militarització i el tancament de les fronteres, un
fet que ha generat una situació d’estancament, situació que
molts dels mateixos refugiats han decidit intentar solucionar.
Els anomenats squats són edificis abandonats, escoles,
hotels, etc. que ells han ocupat amb el suport dels moviments civils i activistes i amb l’ajuda de voluntaris grecs i
estrangers. La majoria dels refugiats provenen de Síria, però
també d’altres països com Afganistan, Iran o Iraq. Tal com
assenyalen les comissàries, els refugiats han deixat de ser
actors passius per convertir-se en actors socials i polítics.
S’han autoorganitzat per aconseguir un sostre per a les famílies, per crear espais de relació i per resoldre les necessitats
del dia a dia, a més de realitzar activitats educatives, com
l’ensenyament d’idiomes, i de mantenir les tradicions culturals per als nens, mentre esperen ser reubicats d’acord amb
els programes establerts pels països membres.
Les comissàries tenien com a objectiu poder transmetre
aquesta situació, és a dir, mostrar com és la vida en els squats del
barri d’Exarcheia. La instal·lació expositiva de la mostra «Aftermath, l’arquitectura més enllà dels arquitectes» va permetre crear
una ambientació que feia la impressió als espectadors d’estar
immersos en la quotidianitat d’aquells refugis, a través de vídeos
creats per les mateixes comissàries i d’altres que els han deixat.

Els nens jugant, a l’escola; persones parlant o treballant; persones a l’exterior, entrant i sortint dels vells edificis o d’estructures
improvisades; també imatges de la repressió que pateixen per
part dels antidisturbis. Unes cordes amb roba estesa al costat
de les pantalles ens parlaven del caràcter de provisionalitat de
la vida en aquest barri i al mateix temps del seu incert futur.
A més dels vídeos van col·locar molts cartells al·lusius a
la problemàtica existent i textos que ajudaven l’espectador
a tenir informacions concretes i precises sobre la situació
que es plantejava. Així, per exemple, es parlava de la casa
dels homes solters, un antic restaurant estudiantil, que allotja
150 homes de més d’una desena de països o el City Plaza
un hotel abandonat de 7 plantes, en el qual conviuen 400
persones, 180 d’ells són nens. Entre els textos un poema de
Warsan Shire, del qual reprodueixo uns versos:
....................................................
Nadie deja su hogar a menos
que su hogar sea la boca del Lobo
solo corres hacia la frontera
cuando ves al resto de la Ciudad corriendo también.
....................................................

La instal·lació expositiva de la mostra
«Aftermath, l’arquitectura més enllà
dels arquitectes» va permetre crear
una ambientació que feia la impressió
als espectadors d’estar immersos en
la quotidianitat d’aquells refugis.
....................................................
Aquesta mostra posa en evidència en quina Europa vivim; ens enfronta a la difícil i angoixant situació que viuen
aquestes persones, unes persones que s’han vist obligades, com ens diuen aquests versos, a deixar tot el que
tenien per salvar les seves pròpies vides. Ens parla d’una
Europa repressiva i xenòfoba, davant la qual el món de l’art,
una vegada més denuncia la situació i dona visibilitat al dolor i a la desesperació que caracteritza la crisi migratòria.
....................................................
Vistes de la instal·lació.
Fotografies: Arts Santa Mònica / Marta Becerra.

Aureli Ruiz (Reus, 1959) treballa en el camp de les instal·lacions (dibuix, objectes, fotografia, vídeo i escultura efímera). Ha exposat
a nombrosos espais i centres d’art públics i privats així com a galeries, tant en l’àmbit local, nacional com a l’estranger. També i,
paral·lelament, ha desenvolupat programes i projectes de curadoria institucionals i privats. Exerceix puntualment tasques de comunicació i disseny gràfic [aureliruiz.net].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infografia de la performance (i exposició d’obra), a «De re hominidae», l’exposició de «Micaela’s Silver Wedding» a Lo Pati,
Centre d’Art de les Terres de l’Ebre. Amposta. 2017.

LA FERIDA OBERTA QUE ÉS LA MEVA VIDA. AURELI RUIZ.
D’ençà de la invitació a participar en l’exposició «De re hominidae», a cura de Jaume Vidal i, dins del context de
l’esdeveniment «Micaela’s Silver Wedding» encapçalat per Òscar Vives, el plantejament de la meva intervenció va anar
en dues vies complementàries. Per un costat, donar materialitat i visibilitat a una sèrie de dibuixos que sempre ha sovintejat als meus Quadernaria (quaderns de dibuixos), al voltant de la relació de l’home i l’animal; per l’altre, conceptualitzar
de manera física els aspectes teòrics, mitjançant l’acció i interacció amb un context expositiu de pràctica artística in situ.
................................................................
Els termes i paraules amb alemany són del llibre de Giorgio Agamben, Lo abierto. El hombre y el animal. Pre-textos, 2005.
© de les fotografies: Òscar Vives. Agraïments: Òscar Vives, Àlvar Calvet i, Jaume Vidal i Vicent Fibla.

DESTACATS

ASSUMPTA ROSÉS, MÀRIUS DOMINGO I PATRÍCIA CARLES
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MIREIA CIFUENTES.
«RADIOGRAFIAS DEL TIEMPO»
....................................................
Galeria Antoni Pinyol. Reus. Del 18 de febrer al 18 de març
de 2017. antonipinyol.com
....................................................
El treball de Mireia Cifuentes, que va obtenir un accèssit en
el 24è Premi Telax que convoca la galeria que ara l’acull, és
subtil, eteri, com si estigués construït amb aigua o fum, però
amb la contundència de les obres que s’han meditat llargament i s’han executat sense presses. Hi trobem la mesura
del pas del temps sobre el propi cos, la certesa de la lleu
petjada que deixa la nostra vida, com si l’artista volgués unirse al paisatge. També mereix una menció especial el catàleg
que la galeria ha editat amb els treballs exposats i textos de
Roser Bosch, una iniciativa molt important en la promoció de
l’obra de Mireia Cifuentes i una aposta de futur. MD

PERE SALABERT. EL PENSAMIENTO
VISIBLE. ENSAYO SOBRE EL ESTILO
Y LA EXPRESIÓN
....................................................
Madrid. Akal. 2017.
....................................................
El pensamiento visible se centra en la problemàtica al
voltant de l’ús de dos conceptes en l’àmbit artístic i, en
concret, en la pintura: expressió i estil. L’expressió com a
gest temperamental, el desfogament d’un cos que deixa
empremta personal en les formes que produeix? L’estil
com una concreció individualitzadora del llenguatge de
l’art amb un objectiu personal en el moment de la seva
realització? El treball planteja temptatives de definició i
descripció d’aquests dos conceptes per passar després a
relacionar-los en un recorregut per una heterogènia selecció d’aportacions a les arts visuals. PC

JOAN PATON.
RES PÚBLICA
....................................................
Tarragona. Autoedició. 2016.
....................................................
Aquest catàleg recull el treball previ i les reflexions posteriors de l’exposició Res pública, que l’artista Joan Paton
va fer durant el mes d’agost del 2015 a l’aparcament de la
platja del Miracle de Tarragona. En l’elaboració dels textos
i les imatges hi han col·laborat Jordi Abelló, Antoni Alcàsser, Pilar Blat, Àlvar Calvet, Fuencisla Francés, Pasqual
Gomes, Manel Margalef, Rufino Mesa, Marcel Pey, Àngel
Pomerol, Paqui Revert, Pep Rigol, Carmen Sánchez i Lluís
Vives. Amb disseny i maquetació d’Eva Jolis i el mateix
artista. El treball de Joan Paton no segueix ni modes ni
corrents, evoluciona cada dia, és directe i ens aporta una
mirada original i molt personal. MD

MICHAEL KIRKEGAARD.
«CUTUP-CUTOUT»
....................................................
La Grey. Tarragona.
Del 18 de març al 15 d’abril de 2017.
thegreysquare.org
....................................................
L’art, amb un fort component performatiu, torna a la tarraconense The Grey, de la mà de l’artista Michael Kirkeggard (Copenhaguen, 1953), amb un muntatge molt
escenogràfic, carregat de conceptes i matisos. Obres
que muten i s’adapten al mercat de l’art, una paràbola
de l’actual situació de precarietat en què ha de viure
l’artista, que fragmenta fotografies ja exposades, de
200x75 cm, transformant-les en peces de 50x35 cm
i les ofereix «en exclusiva» al comprador en Occident
Sundown. Els gats de cera d’un muntatge anterior són
ara peixos la venda dels quals permetrà que l’artista es
pugui alimentar. MD

ENRIQUE ASENSI.
«PALABRAS DE PIEDRA»
....................................................
Refugi 1. Port de Tarragona.
Del 6 d’abril al 4 de juny de 2017.
....................................................
Les escultures d’Enrique Asensi Vivó (València, 1950),
realitzades amb materials com ara l’acer Corten, les pedres dolomítiques i el granit, juguen amb l’escala i la qualitat tàctica. Les característiques d’aquets materials i la
seva exposició a l’erosió externa, especialment a l’aigua,
fan que el temps actuï com a escultor final, ja que en modifica les textures i en suavitza les formes. Com si fossin
petits altars o fites en el camí, cada peça ens espera com
un lloc d’arribada que albirem des de lluny, la disposició
en l’espai del Refugi 1 ajuda a aquesta sensació, especialment per la projecció lateral de la llum, el formigó del
terra i l’amplada de la nau. MD
....................................................

JOAN CURIESES.
ESCULTOR
....................................................
Tarragona. Viena edicions i Diputació de Tarragona. 2017.
A càrrec d’Antonio Salcedo.
....................................................
Joan Curieses és un escultor que mai ha fet cap exposició ni ha participat en concursos ni ha intentat tenir una
presència com a artista, ha defugit especialment el vessant comercial. Ell és capellà i ha fet escultures com una
part de la seva vocació religiosa, al servei de parròquies i
esglésies. L’objectiu principal ha estat adaptar els espais
litúrgics i la imatgeria religiosa a la normativa i l’esperit
renovador del II Concili Vaticà. Format a l’Escola de Belles Arts de Barcelona, influenciat per escultors moderns
com Henry Moore i amb recursos tècnics i formes que,
en alguna ocasió, ens recorden Jujol. Al llibre es fa un
recorregut per les diferents actuacions i temàtiques en les
que ha treballat. AR
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MERCÈ MODOL I FELÍCIA FUSTER.
«DIÀLEG»
....................................................
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona.
Del 25 de gener al 6 de març de 2017. altanet.org/MAMT
....................................................
El cicle Plural femení es tanca amb un diàleg que s’estableix
entre les obres de la ceramista vallenca Mercè Modol (Terrassa, 1934) i l’artista catalana Felícia Fuster (Barcelona,
1921 – París, 2012) que va passar bona part de la seva vida
a París. Es parteix de peces íntimes, que en la distància curta
es fan presents i en revelen qualitats i detalls que ens parlen
de les emocions, de la llar, de la mirada pausada del que mira
per la finestra. Les obres evolucionen sortint del nucli domèstic; subscrivint relacions amb amics, grups artístics i tendències socials, amb formats i elements més arriscats; trencant
les fronteres del que és «bonic» i «convencional». MD

OBRA SOCIAL SON GOKU
(JOAN M. ORTEGA). «COSMOGONIA»
....................................................
Capella de Sant Roc. Valls. Del 28 de gener al 24
de març de 2017. capellasantroc.cat
....................................................
El nou cicle d’exposicions de la Capella de Sant Roc de Valls,
comissariat per Pilar Bonet, s’inicia amb Cosmogonia, un
mural pintat en l’absis de la capella, del col·lectiu Obra Social Son Goku, liderat per l’artista multidisciplinari Joan M.
Ortega. Referents clàssics i contemporanis que no deixen
indiferent a ningú i que ens recorden la pintura Superflat de
Takashi Murakami, amb un punt «antes muerta que sencilla», que pren com a referència elements de la iconografia
del manga. La peça s’acompanya d’un vídeo que descriu el
procés creatiu de l’obra, un procés acurat que per a Ortega
és tan important com la peça resultant. MD

ANNA SOLÉ.
«INÚTIL REGISTRO»
....................................................
La Grey. Tarragona. Del 21 de gener al 4 de març
de 2017. thegreysquare.org
....................................................
Primera exposició en solitari d’Anna Solé, que ens presenta
una sèrie d’imatges fotogràfiques i projeccions que evoquen
el pas del temps i el que trobem quan comparem la realitat
amb els nostres records. Unes branques de pi, encara verdes, es disposen al terra de la galeria, mentre es projecta
la imatge d’un bosc en una de les parets. Les branques de
pi desapareixeran, aniran probablement al contenidor de la
brossa, però les imatges, la ficció, perdurarà. El treball de
l’Anna es mou entre la suavitat de les imatges triades que
conformen la memòria i la contundència del món exterior,
entre el que som i el que voldríem ser. MD

ÀLVAR CALVET. «NIX. D’ARTISTES COM
A CECS, DE CECS COM ARTISTES»
....................................................
Museu de la Pell de Vic.
De l’1 d’abril al 20 de maig de 2017.
museuartpellvic.cat
....................................................
A l’exposició Alvar Calvet recull tota una sèrie de treballs
que ha anat realitzant els darrers anys sobre el tema de la
ceguesa. Pregunta als cecs: Quina és la imatge que recordes? Què voldries veure? Què és per a tu la bellesa? Sovint
el treball creatiu de l’Àlvar té una part teòrica o literària
de preguntes i respostes, de diàlegs proposats, mirant
d’entendre i d’acostar persones a persones. A «NIX» convida a dibuixar amb l’ajuda del tacte, tant a cecs com a
artistes o a vidents amb els ulls tapats. Per mitjà de vídeos,
escrits, dibuixos, pintures o relleus desenvolupa una reflexió sobre la nit fosca dels sentits mancats, sobre la visió
o la ceguesa i sobre la condició d’artista. AR

MICAELA A AMPOSTA.
FESTA DE LES NOCES D’ARGENT
....................................................
Lo Pati. Centre d’Art de les Terres de l’Ebre.
Amposta. 25 de març de 2017. lopati.cat
....................................................
La mona Micaela és una icona kitsch que catalitza activitats lúdiques i artístiques sorprenents. Tot va començar
amb l’acció innocent de fer-se una foto amb la Micaela i
ha derivat en manifestacions diverses que es poden seguir al seu Facebook: Micaela’s Fans Club. Esperonada per
Lo Pati, ha tingut lloc una gran moguda a Amposta amb
l’excusa de la celebració de les noces d’or de la mona Micaela i el mono de l’anís. Organitzada pel representant de
la mona, Óscar Vives, es va viure un deliri popular amb desfilada de gegants i carrosses, música, arrossada al Delta,
disfresses, cartells, mones de xocolata i una exposició més
que seriosa que ha tingut molt bona premsa: «De re hominidae», comissariada per Jaume Vidal al Centre d’Art. AR

L’ESCOLA D’ART I DISSENY DE REUS
A «TEMPS DE FLORS» DE GIRONA
....................................................
sae.altanet.org/houmuni/web/eadt
....................................................
Els alumnes d’Arquitectura Efímera de l’Escola d’Art de
la Diputació a Reus han participat a «Temps de Flors»
a Girona amb una instal·lació arriscada. Han dissenyat i
produït un «Niu» gegantí que es presenta suspès a l’aire
en forma d’estructura lineal realitzada amb vímet. S’ha
fet amb la participació d’un taller artesà local que treballa
aquest material habitual a les vores del riu, als aiguamolls
i estanys i que a Girona encara manté una indústria artesana amb els productes derivats. El component vegetal
configura un objecte escultòric obert que s’ha situat al
barri antic, a la Pujada de la Catedral. Allí modifica l’espai
amb la presència d’un element sorprenent que no oculta sinó que permet veure a través seu un paisatge urbà
característic. AR

EXPOSICIONS
«PERSPECTIVES: INTERFERÈNCIES
I TRASVASAMENTS EN EL PAISATGE».
// MÀRIUS DOMINGO
....................................................
Centre de Lectura. Reus.
Del 20 de gener al 18 de febrer de 2017: Lila
Terbescu, Manel Margalef, Sergi Quiñonero, Rufino Mesa.
Del 24 de febrer al 18 de març de 2017: Roger Caparó,
Egir Naguer, Lluís Vives, Lídia Porcar. Comissariat:
Aida Marín Yrigaray i Clàudia Egea Sabaté.
centrelectura.cat
....................................................
Oxford Dictionaries va triar «post-truth» (postveritat) com a
expressió de l’any 2016, un parell d’anys abans la paraula triada va ser «selfie». En «Perspectives: interferències i
trasvasaments en el paisatge» tenim les dues coses. D’una
banda peces que ens fan qüestionar el que veiem, que ens
enfronten a la realitat, que ens diuen que sota els nostres
peus s’amaguen coses incòmodes, inquietants, coses que
no convé ensenyar a les visites. «Mundus vult decipi, ergo
decipiatur», és a dir: al món, li agrada ser enganyat, i per
això serà enganyat. Amb un clic canviem l’orientació de la
càmera del nostre telèfon mòbil i deixant el paisatge com
a teló de fons ens centrem en nosaltres mateixos i ens fem
una selfie, novament la impostura i la construcció d’una
imatge, fragmentada, congelada i aïllada.
En aquest sentit «Beure de les fonts» (2016), les fotografies que presenta Lluís Vives –un artista ocult, de
treball metòdic i reflexiu–, resulta paradigmàtic. La peça,
un díptic (titulat Els gossos d’Oudry) format per dues imatges de 73x110 cm, presenta un fragment de l’obra de
Jean-Baptiste Oudry: Louis XV chassant le cerf dans la
forêt de Saint-Germain, captada casualment en una visita
al Museu de Belles Arts de Tolosa, que s’emparella amb
la fotografia de la bucòlica riba boscosa d’un riu. El fragment d’Oudry, el reconegut pintor rococó francès del xviii,
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consistent en uns gossos que persegueixen un cérvol per
un rierol de poca fondària, s’integra visualment en la fotografia bucòlica del riu real. Però el riu «real», ho és? A
l’instant reparem en les dues imatges que acompanyen el
díptic, dos arbres amb un aspecte més natural i proper,
el de l’esquerra als afores d’un poble i el de la dreta, el
tronc, una mica decrèpit, d’un arbre urbà. La proximitat
de les coses conegudes, la llunyania del que imaginem
o somiem.
La instal·lació de Manel Margalef «Un/common space,
un/defined líving» ens produeix un cert desassossec, o di....................................................

Peces que ens fan qüestionar el que
veiem, que ens enfronten a la realitat,
que ens diuen que sota els nostres
peus s’amaguen coses incòmodes,
inquietants, coses que no convé ensenyar a les visites.

....................................................
rectament incomoditat. Novament les coses que no ensenyem a les visites, la cambra dels mals endreços, els
trastos. El paisatge privat ha canviat, ja no és una saleta
amb taula braser, ni un pati amb geranis. Desapareix la
tramoia i trobem runa, el que anem arraconant aquí i allà.
De qui són aquests abjectes? Tenen un significat ocult?
Roger Caparó omple la sala amb un crestall (un munt de
terra entre dos solcs) de més de 4 metres de llargada, en
el text del mateix artista, que acompanya la peça, Roger
afirma que «les coses no són visibles simplement pel fet
d’existir sinó que es necessita d’assenyalar-les, acotarles, oferir-los la distància necessària per a subjectivarles enfront l’entorn continu», una aposta arriscada però
reeixida: el que no veiem, el que està amagat. La bossa
d’amanida del super, impossible identificar l’enciam, la
seva forma. Rufino Mesa ens porta amb «Biblioteques»
(2016) fotografies de llicorelles del Priorat, i uns receptacles de metall i mirall sobre els quals ha dipositat frag-

ments de pissarra. Una peça conceptual i hermètica que
ens desvetlla el que s’amaga en la natura, la visió microscòpica de les coses i la aparença absolutament diferent
que tenen quan es canvia la profunditat de camp. La percepció de la veritat –la realitat– canvia amb la proximitat,
o és la mateixa veritat –i no la percepció– el que canvia?
Sergi Quiñonero explora les relacions que s’estableixen entre natura i acció humana, i si parlem d’acció humana parlem de cos i una escala que produeix camins i
carreteres secundàries, racons poc explorats i amagats,
ocults, que la mirada de l’artista ens descobreix. Com les
passejades de Quinn, el personatge de Paul Auster en
Trilogia de Nova York, que dibuixa lletres gegants en els
seus desplaçaments per la ciutat, Sergi imprimeix en el
paisatge rutes sentimentals. En la selecció de camins i
rutes aleatòries, o en la selecció d’imatges, com fa Lila
Terbescu en les seves fotografies monocromes que
obliguen l’espectador a acostar-s’hi, a mirar dins, a fer
un esforç per observar, hi ha latent la idea de descobriment, d’ensenyar el que s’ha vist i ens ha impactat, amb
el convenciment que són elements vius, mutants, els que
capturem un instant, «cartografies vives» ens diu l’artista
fictici Egir Naguer. Potser, finalment, tots els artistes
també seran postartistes que s’afanyaran a trobar la veritat entre la postveritat. En aquest sentit per Lídia Porcar,
paradigma de postartista, que presenta una obra formada
per llibretes de docent i anotacions disperses, «compartim amb el públic els dubtes, l’abundància de conceptes,
la indefinició».
Bona feina de les comissàries, que recuperen
artistes que es prodiguen poc, bon muntatge i disposició a la sala, que presenta una il·luminació excessivament dura. Potser es troba a faltar un full de
sala amb els textos que acompanyaven les obres.
...................................................
Lluís Vives. Fotografia: Artiga.
....................................................
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JOSEP SALMERÓN
// ASSUMPTA ROSÉS
....................................................
«La mirada reposada» Castell de Paborde. La Selva del
Camp. Del 16 de desembre 2016 al 16 de febrer de 2017.
....................................................
Josep Salmeron treballa silenciosament i exposa molt de
tant en tant. Ho ha fet fa poc al Castell de la Selva del Camp,
el poble on té el seu estudi. Una exposició sense títol en
la qual ha penjat grans pintures sobre paper mostrades
sense cap emmarcat ni protecció, penjades amb fils sobre
les parets de pedra, de manera que amb la instal·lació
gairebé levitant dels papers i el caràcter contundent de
l’arquitectura es provoca un fort contrast de duresa i fragi-

GABRIELA BETTINI.
«LA MEMORIA DE LOS INTENTOS».
// ASSUMPTA ROSÉS
....................................................
Galeria silvestre. Tarragona. Del 13 de maig al 30 de juny.
galeriasilvestre.com
....................................................
Gabriela Bettini és una reconeguda pintora madrilenya
de bon ofici. En aquesta exposició mostra paisatges inspirats en els pintors viatgers de Llatinoamèrica que van
deixar testimoni d’un paisatge paradisíac: les selves, les
muntanyes i els volcans, les platges tropicals. Els pintors
escollien el paisatge representat, potser no tot era tan verge, tan natural, florit i perfecte. Tractaven de mostrar una
bellesa natural i verge.

litat. Les pintures són com una pell sobre els murs i se’ns
presenten sense distància ni filtre, directament als ulls.
Pintura en blanc i negre, basada en línies, superposicions i transparències. L’abstracció és del tot dominant,
la geometria és imperfecta i càlida per efecte de la gestualitat. Suggereix rastres incerts de formes, moviment,
temps. Algunes construccions i figures poden provocar
la imaginació d’estructures, d’espais i de personatges
ocults en unes pintures que deriven sense coordenades
tranquil·litzadores. Les composicions estan formades per
diferents papers superposats, de manera que trossos
d’un dibuix passen a formar part d’un altre en un procés
de fragmentació i reconstrucció que aporta profunditat i
facilita l’assaig en la composició i la creació de la pintura
amb un cert marge per a l’atzar.

En paraules del mateix Salmeron (escrites per
l’exposició «La mirada reposada», Tortosa i Tarragona
2010) ell es veu en una etapa en què elabora noves obres
que «per ser completes reclamen no tant la comprensió
racional per part de l’espectador, com el seu consentiment». Cal, doncs, situar-se davant les pintures amb la
voluntat de trobar una entrada, establir una connexió
amb un codi senzill però secret; compassar la percepció
al ritme i als recorreguts de les línies, saltar visualment
sobre els canvis de pla, i permetre que les formes incitin el
pensament i la imaginació.
....................................................
Peces de l’exposició «La mirada resposada».
Fotografies: Josep Salmerón.
....................................................

La pintora fa una composició amb els paisatges del record o de la idealització naturalista, interferint amb imatges modificades en el temps per l’acció productiva de les
persones. En diferents plafons amb paisatges continuats
que formen conjunt, o amb superposicions simulades de
pintures, mostra parts de selves talades i substituïdes
per camps conreats, camins, arbredes ordenades per
l’agricultura. És, en el mateix espai, un paisatge diferent,
també dotat de bellesa i ordre, humanitzat. En un segon
o tercer nivell de lectura, l’artista explica que ha escollit
per models alguns paisatges on han tingut lloc episodis
tràgics, com ara la repressió i els assassinats massius de
dones revoltades contra l’explotació abusiva dels recursos naturals.
Els paisatges pintats per Gabriela Bettini són representats en diferents temps i condicions. Selvàtics o conreats,

les superposicions de paisatges transformats apunten a
un paisatge social. Remarquem que els mostra sempre
sense persones ni construccions, emfasitza un ambient
de naturalesa, de silenci, deixant espai a la contemplació
estètica, fora d’un temps cronològic determinat.
Aquesta serà, de moment, la darrera exposició de la
Galeria silvestre a Tarragona. A partir d’ara centrarà els
seus esforços a la galeria de Madrid. Ho lamentem, tot i
que entenem les dificultats de mantenir una galeria on no
existeix ni un potencial de col·leccionisme privat ni suport
públic a les empreses culturals. Silvestre deixarà un buit
important a la ciutat. Tant de bo sigui temporal.
....................................................
Vistes de l’exposició. Fotografies: Galeria silvestre
i Artiga.
....................................................

MIRADA EXTERIOR		
TORÍ: CAPITAL DE L’ART
CONTEMPORANI A EUROPA!?
// JORDI RIBAS
....................................................
gamtorino.it / castellodirivoli.org / fondazionemerz.orgfssr.
org / parcoartevivente.it / camera.to / artissima.it / contemporarytorinopiemonte.it
....................................................
Les traces de l’art contemporani de la ciutat de Torí són
moltes i diverses, segurament més de les que poden dir
aquests 4.000 caràcters. Aquesta altra capital del nord
d’Itàlia mostra la seva importància cultural també en la
múltiple presència de projectes públics i privats dedicats a
les arts visuals. La majoria reforcen la potència econòmica
de la ciutat i de la regió del Piemont, que ara mateix i també
al llarg de la història, no han deixat d’invertir en cultura.
(L’itinerari que aquí s’apunta és un resum llampec de 4
dies de gener del 2017).
....................................................

Segurament quan tornem a Torí ho
voldrem fer al novembre per poder
coincidir amb Artissima, una de les
fires més importants d’art contemporani del continent i que marca tota la
programació de tardor de la ciutat.
....................................................
Al capdamunt hi ha dos equipaments de caràcter públic: la GAM –Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea– i el Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Tots dos posen l’accent en les seves col·leccions,
sobretot a partir de les seves exposicions temporals que
amplien i difonen. La cèntrica GAM mostra una particular visió de la història de l’art del s. xx amb una exposició permanent que ordena una gran varietat de fons que
combinen obres (pintura, escultura, arquitectura, disseny,
etc.), la majoria referents italians i també de les segones
avantguardes europees. A principis d’any acull l’exposició
dedicada a l’artista torinesa Carol Rama, que coproduïda
amb el MACBA, acaba la gira a la seva ciutat natal. La

// 12

mostra i l’univers de l’artista són un clar exemple del paper
que té Torí dins dels corrents més avantguardistes de la
modernitat.
El Castello di Rivoli, situat a 20 km de Torí es presenta
com l’equipament més important dedicat del tot als darrers
quaranta anys de l’art contemporani amb una col·lecció
que omple les sales d’aquest castell palau inaugurat el
1984 i que té quasi tots els noms dels artistes que «marquen» les darreres tendències de l’occidentalitat artística
(Bill Viola, Jannet Cardif, Richard Long, Jannis Kounellis,
Nan Goldin, Olafur Eliasson, Tacita Dean o Giusepe Penone, només per dir uns quants d’aquests «noms marca»).
Entre les seves exposicions que obren l’any sobresurt la
de l’artista egipci Wael Shawky que mostra la majoria de
treballs dedicats a explicar la història de la cultura àrab a
partir de titelles i, sobretot, de la seva recreació en format
audiovisual.
El Castello di Rivoli treballa amb col·laboració amb
altres institucions. Per això el gener es pot veure també
el darrer treball de Shawky a la Fondazione Merz, precisament perquè l’artista ha guanyat la primera edició del
Premi Merz (2016). La fundació dedicada a l’obra de Mario
Merz, un dels artistes més destacats de l’art «povera», és
un altre exemple de projecte amb voluntat pública i que
treballa a la vegada per la difusió del treball de joves artistes. I una altra mostra del museu de Rivoli, d’Ed Atkins, es
pot veure a la Fondazione Sandreto Re Rebauden, un altre
equipament sobretot gestionat amb inversió privada que
es dedica a la difusió de l’art contemporani més actual,
sempre a partir d’exposicions temporals i d’artistes més o
menys emergents.
Entre els projectes impulsats per la iniciativa privada,
amb suport dels organismes públics i amb una clara voluntat educativa, sobresurten el PAV Parco d’Arte Vivente
i Camera. Centro Italiano per la Fotografia. El PAV és un
equipament amb quinze anys de vida i que, situat en un
barri perifèric, es dedica a les intervencions artístiques en
el paisatge i compta amb un jardí amb una col·lecció de
petites obres de land art en «procés de creixement» i un
espai experimental d’obres de bioart de Piero Gilardi, ar-

tista promotor del projecte. Tot combinat amb exposicions
temporals com per exemple la mostra «Operazione Difesa
della Natura» de Joseph Beuys, que també inaugura l’any.
Camera és un equipament situat al centre històric, quasi
del tot estrenat, i que es dedica a la fotografia i la seva relació amb les altres arts visuals, amb espais d’exposició i de
formació. Precisament el gener s’hi pot veure la col·lecció
infinita de fotografies de l’artista xinès Ai Weiwei, fetes
entre el 1986 i el 2016.
I, segurament, quan tornem a Torí ho voldrem fer al novembre per poder coincidir amb Artissima, una de les fires
més importants d’art contemporani del continent i que marca tota la programació de tardor de la ciutat o potser ho farem per les festes de Nadal per coincidir, altra vegada, amb
la mostra Luci d’Artista que presenta intervencions de llum
d’artistes que ocupen, des de fa vint anys, la nit de places i
carrers. Potser quan hi tornem tindrem la sort que la casa
taller de Carol Rama ja es pot visitar o que un dels espais
més tensionats culturalment de la ciutat, la Cavallerizza
....................................................

Aquesta capital del nord d’Itàlia mostra la seva importància cultural en la
múltiple presència de projectes públics i privats dedicats a les arts visuals. La majoria reforcen la potència
econòmica de la ciutat i de la regió
del Piemont, que ara mateix i també
al llarg de la història, no han deixat
d’invertir en cultura.
....................................................
Reale, s’ha convertit en un autèntic projecte autogestionat.
Tan de bo quan hi tornem l’agenda dedicada en exclusiva
a les arts visuals més contemporània del Piemont encara
estigui en funcionament i, sobretot, Europa hagi recuperat
la seva projecció cultural i humanista i Itàlia i Catalunya
estiguin encara més a prop.
....................................................
Cabaret Crusades: Garden i Cabaret Crusades: Relief the
Capture of Damiate. Fotografies cortesia de l’artista i de
Lisson Gallery. Londres.

		
ALGUNS APUNTS A TENIR EN COMPTE
DE LA REGIÓ CULTURAL MÉS DENSA
D’EUROPA: LA RENÀNIA
// UTA REINDL
....................................................
Fa pocs dies es va inaugurar la 51a edició de l’Art Colònia.
El director Daniel Hug advoca per atorgar més responsabilitats regionals a aquesta fira d’art a la zona del Rin.
Aquesta zona és la més poblada d’Alemanya i, a més, la
més rica, des del punt de vista cultural, d’Europa. D’aquí
la seva reputació com a principal lloc de concentració
d’institucions d’art –no només en els centres urbans,
sinó també en les zones i comunitats rurals. Aquesta
concentració es basa en un compromís sostenible de
les institucions, dels principals col·leccionistes d’art privat de la classe mitjana, donants i mecenes. El terme
«Rheinschiene», que podria traduir-se com a «Eix del
Rin», va sorgir durant els anys 90 del segle passat com
un concepte clau per a la col·laboració de les institucions d’art a la regió (des de Bonn, més al sud –la capital alemanya entre el 1945 i el 1989– a Duisburg, al
nord. La capital de l’art de la «Rheinschiene» a partir del
1960 va ser Colònia, fins que l’escena contemporània
migrada de la zona del Rin es va establir a la nova capital d’Alemanya, Berlín, que després va ser anomenada
«República de Berlín».
El Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland encara es troba a l’antiga capital Bonn. El seu únic objectiu com a institució federal
és establir noves normes culturals, incloent la ciència i la tecnologia. Molts museus a Colònia sorgeixen
de la voluntat de col·leccionistes, com passa amb el
Museu Ludwig que va aparèixer arran de la parella
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de col·leccionistes Irene i Peter Ludwig. Aquest museu alberga –entre d’altres– una de les col·leccions
d’art emergent més importants del món, i el seu programa inclou les tendències artístiques del segle
xx i de l’art contemporani. Actualment, hi ha exposades
les darreres pintures de Gerhard Richter i l’obra, que tant
de temps feia que no s’exposava, de l’abstraccionista
modern Otto Freundlich. Poc més enllà hi ha el Museu Kolumba, que va ser construït el 2003 pel famós arquitecte
suís Peter Zumthor, per iniciar una trobada intrigant entre
....................................................

Aquesta zona és la més poblada d’Alemanya i, a més, la més
rica, des del punt de vista cultural,
d’Europa. D’aquí la seva reputació
com a principal lloc de concentració d’institucions d’art –no només
en els centres urbans, sinó també en les zones i comunitats rurals.
....................................................
la seva arquitectura i l’art eclesiàstic i contemporani. Les
institucions d’art més importants de Düsseldorf, la capital de l’estat federat de la zona del Nord de Westfàlia,
són els Kunstsammlung Nordrheinwestfalen amb els
seus dos pavellons: K 20 i K 21 –ambdues presenten
art modern i contemporani, concretament en aquests
moments hi ha instal·lades mostres monogràfiques
d’Otto Dix i Marcel Broodthaers. Una de les col·leccions
més importants de vídeo és la Col·lecció Julia Stoschek,
que presenta la feina de vídeo en un espai impressionantment equipat.
Als afores de les metròpolis, a les ciutats i comunitats, el Museu Max Ernst no només se centra en l’art
modern, sinó que també presenta exposicions con-

temporànies com, recentment, la de Jaume Plensa. Al
Krefeld, hi ha el conjunt Haus Esters i Haus Lange on
es pot veure l’aportació del notable Mies van der Rohe
i també art d’avantguarda com el d’Elmgreen i Dragset,
en aquest moment. Única, no només a la zona del Rin,
és aquesta acumulació de centres d’art enmig del paisatge del Baix Rin: els jardins botànics i pavellons d’art
del Museu Insel Hombroich ens impressionen, molt a
prop s’exhibeix la col·lecció de la Fundació Langen en un
espai construït el 2004 per l’arquitecte japonès Tadao
Ando i també a prop, des de fa un any, hi ha el Museu
d’Escultures Schütte –de fet, un espai d’exposició en
forma d’escultura accessible fet per l’artista alemany
Thomas Schütte.
Un dels instruments importants per donar suport a les
col·laboracions d’art des de les institucions i les iniciatives privades són les moltes revistes d’art a la zona del
Rin. La més destacable és la revista alemanya més antiga d’art contemporani Kunstforum Internacional. També
cal destacar, és clar, el petit fullet d’exposicions Cahiers,
que ofereix periòdicament una agenda d’exposicions no
només a la zona del Rin, sinó també en els països del
Benelux. Cahier es va iniciar amb la col·laboració de D
C Open, s’establia així una estreta col·laboració entre
Düsseldorf i Colònia que acabava amb una llarga rivalitat
entre les dues metròpolis d’art; una rivalitat que espero
que no es restableixi perquè la fira d’art més antiga del
món, de Colònia, hauria d’enfrontar-se amb la d’art de
Düsseldorf, que començarà el novembre del 2017 amb
l’ajuda d’Art Basel.
....................................................
Skulpturenhalle, 2014-2016. Fotografies: Nic Tenwiggenhorn, © VG Bild-Kunst, Bonn 2016.
....................................................

EXPOSICIONS
BÉATRICE BIZOT/LLUC QUERALT.
«CODIS»
// MANEL MARGALEF
....................................................
Galeria Anquin’s. Reus.
Del 27 de gener al 4 de març de 2017.
anquins.com
....................................................
«Aquest segle... és el del desterrament generalitzat
on ningú està al seu lloc.»
Marc Augé
Analitzar la vinculació que existeix entre l’art i la política
com un fet estètic, ens planteja la necessitat d’abordar
tota una sèrie de relacions que s’estableixen respecte la
pròpia obra i la resta de fenòmens socials que en determinen la producció. Les conseqüències d’aquesta relació
ens ha suposat en aquests darrers anys, un dels eixos temàtics més compromesos i amb més recorregut dels diferents registres que ens ha ofert en el dia d’avui, el tàndem
art i política enfront del panorama artístic contemporani.
Cadascú amb el seu estil de llenguatge i des d’un
posicionament compromès i cohesionat, Beatrice i Lluc
ens presenten una proposta artística que resulta del ressorgiment d’aquestes accions més participatives i que
els ha permès poder incloure i explorar amb el seu propi
treball noves i diferents formes de socialització.
En l’últim viatge que Lluc realitza a Grècia i inspirat
en una acció d’street art de Beatrice, es va endur una
petita peça de l’escultora per deixar-la en les mans
d’una família de refugiats com a mostra de solidaritat.
Aquests moments van quedar enregistrats per la seva
càmera en unes imatges que reflecteixen la consciència d’un esdevenir latent en cada història, en cada vida.
L’espai compartit en el qual se’ns presenten aquests
dos treballs, la galeria Anquin’s, s’articula com un veritable fil conductor que ens introdueix a un seguit de
valors artístics més vinculats als processos de canvi en
la nostra societat i amb la intenció de fer-nos d’obrir els
ulls, allunyar-nos de la indiferència i endinsar-nos cap
a la participació: l’activisme polític, l’estratègia econò-
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mica i la investigació científica en seran un exemple
que no ens passarà desapercebut en tot el recorregut
expositiu. Un esforç en què des de diferents formes
de plantejaments productius, es qüestionarà el concepte d’obra pròpiament dita, més orientada cap a la
construcció de formes artificials de vida social o mecanismes experimentals de coexistència. Els receptors
segueixen sent els propis espectadors i l’important
del seu significat derivarà de les relacions humanes
que es generen. La seva voluntat és articular (obrir)
tot un debat entre art i el discurs polític, analitzant totes aquelles possibilitats que ens ofereix l’afavoriment
d’aquests processos de producció i participant de les
micropolítiques d’emancipació en relació amb els diferents canvis socials que s’han anat produint aquests
darrers anys.
....................................................

Metàfores del temps en les quals ens
veiem immersos. Què ens quedarà de
tot aquest desastre, de les ciutats i
vides destrossades i d’aquesta falta
d’identitat?

....................................................
Beatrice i Lluc pretenen evidenciar la seva capacitat
per aconseguir demostrar l’existència d’aquests codis
comunicatius i relacionals més subtils i reflexius, propis
de l’actual estat de colonització econòmica, de la comunicació i de l’esfera de les experiències estètiques que
patim. La guerra, la identitat dels nous mitjans, la política i el cos i la ciutat esdevindran espais de confluència
per als dos artistes, establint unes estretes i complexes
relacions entre els seus treballs, on a més de compartir
tècniques i experiències personals, es permeten analitzar els trastorns del món contemporani sense deixar de
banda la seva pròpia identitat artística.
En Beatriz els cossos són interpretats com a estructures on s’obren finestres per deixar passar la llum. La
mirada exterior canvia el seu punt de vista i li permet
construir una nova arquitectura a partir d’aquests referents objectuals, humans i arquitectònics. Carregat de
referents culturals, premsa, imatges impreses i serigrafies, Lluc compon l’obra sobre llenç buscant analitzar i

desxifrar la desenfadada i esdevinguda modernitat en la
qual ens trobem immersos.
Tots dos treballs són dos formes diferents de mirar
el món i de voler transmetre com senten les diferents
preocupacions contemporànies. Amb l’ús d’aquesta
estètica multidisciplinària i la poesia visual com a protagonista, comparteixen algun espai i certes analogies
del seu llenguatge artístic; Beatriz associa idees, retalla
i intervé en els objectes i la matèria. Lluc, amb les seves
obres/imatges ens revela nous significats, ens aporta
suggeriments i reflexió sobre l’home modern així com
sobre la relació amb els seus propis conflictes o formes
de pensament.
Metàfores del temps en les quals ens veiem immersos. Què ens quedarà de tot aquest desastre, de les
ciutats i vides destrossades i d’aquesta falta d’identitat?
Tot el projecte de la modernitat, que protegia els ideals
utòpics de llibertat, igualtat i fraternitat acabarà desligitimant-se del model social que ens ha tocat viure, on les
restes de tot aquest paisatge ètico-polític, sense sentit
i decadent, es traslladarà a la praxi en allò que tan sols
podem considerar merament funcional.
La crisis econòmica, política i social que afecta el
món en general, s’inicià al nostre país arran de la desmesurada especulació immobiliària. L’exagerat augment
de les estratègies de la construcció, les requalificacions
de terrenys i els crèdits irresponsables, ens han portat a
viure en els darrers anys una situació molt complicada.
Moments de desconcert i abandonament d’una societat deshumanitzada que tan sols pensa en el benefici
econòmic sense tenir en compte les conseqüències de
les seves accions.
L’absència de reflexió respecte a la necessitat i vigència d’aquests actes ens ha portat a la necessitat urgent
d’haver de reaccionar i fer una introspecció per tornar a
reflexionar sobre conceptes com la reassignació, adaptabilitat o la reapropiació. Hem de retrobar l’esperit democràtic i començar a cercar solucions més simples i
sostenibles a la desigualtat i la pobresa vigent.
....................................................
Vistes de l’exposició. Fotografies: Beatrice Bizot
i Lluc Queralt.

INICIATIVA
LES PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES
I EL SEU PODER REVOLUCIONARI
// PATRÍCIA CARLES
....................................................
Deixem de ser una illa. Curs «Art i llibertat. Les estètiques
de l’anarquisme». Tarragona. Del 30 de març al 4 de maig
de 2017. https://sites.google.com/site/cgtensenyamenttarragona/formacio
....................................................
Deixem de ser una illa, la secció sindical d’ensenyament de la CGT de Tarragona, és un grup heterogeni de
mestres i professorat amb ganes de canviar l’escola,
transformar-la per transformar el món. Entre els seus
objectius, expliquen, s’inclou «oferir formació sobre diferents aspectes culturals, històrics, educatius i socials
vinculats a una concepció llibertària del món que creiem
que no s’han explicat prou o que fins i tot no s’han expli-

cat mai». L’hivern del 2016 van engegar aquesta tasca
amb el cicle de xerrades «Els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya», i l’han continuat ara amb el curs
«Art i llibertat. Les estètiques de l’anarquisme», adreçat
a mestres i professorat però amb inscripció gratuïta i
oberta a tothom.
El cicle ha constat de cinc sessions a través de les
quals s’ha fet un recorregut per diferents disciplines
artístiques: «Les teories estètiques de l’anarquisme», a
càrrec d’Ernest Weikert; «El somni d’un cinema revolucionari», amb Pau Martínez; «La música i l’anarquisme»,
amb Jordi Martí Font; «Arts visuals i anarquisme», amb
Montserrat Cortadellas i «Poesia i anarquia», amb Andreu Subirats. Un recorregut que ha permès, d’una banda, donar a conèixer els plantejaments estètics i algunes
de les pràctiques artístiques que es van desenvolupar en
el moviment obrer anarquista o que es van inspirar en el
pensament llibertari; i, de l’altra, mostrar i reivindicar la

implicació social del fet artístic i el seu poder revolucionari i de transformació social.
I com s’articula la trobada entre la pràctica artística
contemporània i allò polític? «La consciència creixent que
facis el que facis tot queda sempre en el pla de la retòrica, que tot passa en el nivell simbòlic», explicava Harun
Farocki en una entrevista el 2014. Com tracten les pràctiques artístiques amb la realitat? Marina Garcés aborda
aquesta qüestió introduint la perspectiva de l’honestedat
i ho planteja en aquests termes: «L’honestedat amb el real
no es defineix pels seus temes, ni pels seus processos ni
pels seus llocs, sinó per la força de la seva implicació i
pels seus anhels.» Entrar en escena, prendre-hi posició,
qüestionar la validesa de les seves coordenades. «Trencar el llenguatge per tocar la vida», deia Antonin Artaud.
....................................................
Fotografia: Deixem de ser una illa. Fotografia del cartell:
Sérgio Rola. Disseny de cartell: Imma Batalla.

ARTIGA: 10 ANYS, 30 NÚMEROS
....................................................
El 19 de març l’equip de redacció d’Artiga, acompanyats
de col·laboradors i amics de la revista, ens vàrem trobar al CEN, La Comella. Escultura i Natura a Tarragona,
per celebrar els nostres 10 anys i les 30 edicions que
hem publicat fins ara. Volíem preservar les trenta revistes dins una càpsula del temps. Rufino Mesa va dissenyar un contenidor de protecció i ens va facilitar deixar
aquest missatge secret en una peça de pedra del bosc
d’escultures. També va oficiar el ritual de preservació.
Però encara no en tenim prou! És per això que acte seguit i allí mateix vam fer una reunió per començar a programar el número 31 que teniu a les mans.
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