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Introducció

Si deixem de banda el teatre i l’òpera, gairebé totes les modernes institucions

vinculades a les belles arts es varen establir al segle XVIII: el museu d’art, la

sala de concerts i la crítica literària adoptaren els significats i les funcions mo-

dernes, i s’estengueren per tot Europa. En paral·lel, va aparèixer l’espectador

modern.

Fou el moment en el qual es va passar de mostrar i vendre teles al costat de mo-

bles, joies i altres bens domèstics, a exposar-les en institucions específicament

creades per a les belles arts: les subhastes, les exposicions i els museus d’art.

A inicis del segle XVIII, les escasses exposicions públiques de pintura a Itàlia o

França solien durar pocs dies, i se celebraven coincidint amb els festivals reli-

giosos. A partir de 1737, l’Acadèmia Francesa va començar a celebrar salons

anuals que esdevingueren molt populars, amb un públic mixt d’artesans, fun-

cionaris, burgesos rics i membres de la noblesa. Es tractava de la primera ex-

posició oberta a Europa, d’entrada lliure i prolongada, que s’oferia en un esce-

nari completament laic (Crow, 1989). A Anglaterra, les primeres exposicions,

cap al 1760, feien pagar una tarifa d’entrada per tal d’excloure obrers, soldats

i dones amb nens (Pears, 1988).

Gabriel de Saint Aubin: Vue du Salon du Louvre en l’année 1753

Bibliothèque Nationale, París

Referències
bibliogràfiques

Crow, Thomas E. (1989). Pin-
tura y Sociedad en el París del
siglo XVIII (pàg. 3). Sant Sebas-
tià: Nerea.
Pears, Iain (1988). The Disco-
very of Painting: The Growth of
Interest in the Arts in England,
1680-1768 (pàg. 127). New
Haven: Yale University Press.
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Arreu d’Europa, part de les col·leccions reials van quedar obertes al públic la

segona meitat del segle XVIII (Londres, París, Munic, Viena i Roma). A Florèn-

cia, els Uffizi van separar l’escultura/pintura de les curiositats naturals i cien-

tífiques, de manera que al final del segle XVIII les seves sales esdevingueren un

museu dedicat a l’art (Pomian, 1991). Moltes d’aquestes col·leccions limitaven

molt l’accés al públic, però el seu establiment és un important indici del fet

que la idea d’art s’imposava, atès que en aquestes exposicions les obres queda-

ven desproveïdes dels seus contextos funcionals originals, i es convertien en

«art». El 1764, Winckelmann va publicar el primer llibre que duia en el títol

l’expressió «història de l’art» (Winckelmann, 2003). Es va produir, doncs, una

interrelació entre exposicions, concepte estètic de l’art i aparició del públic

modern. La primera part d’aquest mòdul estudia el pas de l’espectador prees-

tètic a l’espectador modern.

Una vegada analitzada l’aparició de l’espectador, ens podem preguntar: hi ha

parts del nostre cervell especialitzades en la creació artística? O, en altres pa-

raules: per què ens agrada el que ens agrada? Sabem que al cervell no li cal

representar tot allò que veu en tres dimensions per tal de reconèixer de què

es tracta; de fet, amb un sol pla i amb dues dimensions ja en té prou. Si no

fos així, no hi hauria ni entendríem la pintura, ni el cinema ni la televisió, i

de fet necessitaríem una representació tridimensional de tot per tal de repro-

duir visualment el món. Una introducció a la manera com la neurociència es-

tudia temes com l’abstracció, la hipèrbole, els agrupaments, la simetria, la llei

d’aïllament i la metàfora ocupa la segona part del mòdul, que planteja, a més,

la possibilitat de l’existència d’universals perceptius, de la mateixa manera que

existeixen universals lingüístics.

Els darrers blocs se centren en un dels aspectes més rellevants de l’art con-

temporani: la participació de l’espectador, a qui s’estudia des de tres vessants:

les controvèrsies i escàndols davant la instal·lació d’obres contemporànies en

espais públics; els arguments que s’utilitzen, per part dels relators, en la pre-

sentació d’obres davant d’un jurat que ha d’atorgar un premi, i el paper de

l’interactor en les obres d’art digital i de Net.art.

Una pregunta que recorrerà tot aquest mòdul es pot plantejar en els termes

següents: què passa amb l’art contemporani que genera tantes crítiques adver-

ses, tants escàndols i tanta incomprensió per part dels espectadors?

Els aspectes que cal tenir en compte poden ser dos. En primer lloc, el fet in-

discutible de la distribució desigual del capital cultural (del qual el capital

artístic és una espècie particular), que fa que tots els agents socials no esti-

guin igualment inclinats i siguin aptes per a produir i consumir obres d’art,

i, en segon lloc, el fet que el camp artístic (conjunt d’artistes, crítics, experts,

col·leccionistes, revistes, manuals, subhastes, etc.) ha anat conquerint la seva

Referències
bibliogràfiques

Pomian, Krystoff (1991).
Collectors and Curiosities: Paris
and Venice, 1500-1800. Ox-
ford: Polity Press.
Winckelmann, Johann J.
(2003). Historia del arte en la
antigüedad. Barcelona: Edicio-
nes Folio.
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autonomia respecte al món mercantil en el curs del segle XIX i ha provocat

una ruptura creixent entre el que es fa en aquest món i el món ordinari dels

ciutadans ordinaris.

Sembla força evident que la gent no vol l’art contemporani. Però què significa

aquesta frase? D’entrada, caldria aclarir què hi significa gent i què hi significa

no vol l’art contemporani. Probablement significa que no té els mitjans d’accés,

el codi o els instruments de coneixement (la competència), i de reconeixement

(la creença, la propensió a admirar allò que socialment està legitimat com a

admirable).

La disposició artística que permet adoptar davant de l’obra d’art una actitud

desinteressada, o merament estètica, i la competència artística, és a dir, el con-

junt de coneixements necessaris per a desxifrar l’obra d’art, són correlatives

amb el nivell d’instrucció o, més precisament, amb els anys d’estudi. Dit d’una

altra manera, el que s’anomena «la mirada» és pura mitologia justificadora,

una de les maneres de sentir-se justificats que tenen aquells que poden fer di-

ferències en matèria d’art. Només cal constatar el fet de la desigual distribució

dels mitjans d’accés a l’obra d’art (per exemple, a mesura que ens apropem

al contemporani, l’estructura social del públic és més elevada: el Museu d’Art

Modern té un públic més «culte», per dir-ho ràpidament, que el Louvre), i el

fet que el món en el qual es produeix l’art s’allunya encara més del món comú.

Amb l’aparició dels museus d’art contemporani, molts artistes fan, directa-

ment, obres d’art contemporani sense cap altra funció que ser inclosos en les

exposicions d’aquests museus. L’art es mira a si mateix, parla de si mateix, refle-

xiona sobre si mateix, i demana ser percebut i apreciat, que l’espectador com-

prengui que l’objecte d’aquest art és l’art mateix. Per això acostuma a agradar

tant la pintura impressionista, una pintura que respon a categories de percep-

ció produïdes i imposades per l’època anterior, i qüestionades, precisament,

per la producció artística actual.

Les revolucions específiques, com la de Manet, es fan, si es pot dir així, «contra

la gent», contra el gust comú i contra el gran públic, tret que es formi un nou

espectador per a un nou tipus de categoria artística.
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1. Les tres etapes de la conducta del públic

1.1. La conducta del públic fins al segle XVIII

El dia 1 de maig de 1778, Mozart va escriure al seu pare sobre un concert de saló

que havia ofert a la residència de la duquessa de Chabot, a París: «Madame i

els seus cavallers no varen interrompre els seus passatemps ni per un moment,

de manera que vaig tocar per a cadires, taules i parets» (Johnson, 1995). Fins i

tot quan la música no estava destinada a servir de fons per a altres activitats,

el públic dels salons poques vegades prestava atenció.

El mateix passaria als teatres d’òpera: els aristòcrates que seien a l’escenari par-

laven, xiulaven, es barallaven, es llançaven objectes, etc. A l’Òpera de París, els

desordres van arribar a ser de tal magnitud que va caldre armar una guarnició

de quaranta soldats per a patrullar per les sales.

Els directors d’orquestra intentaven sobreposar-se al soroll colpejant el podi

amb un bastó de fusta; els canvis d’escenari es feien a la vista de tothom, i la

sala s’il·luminava amb milers de ciris, de manera que cada espectador podia

veure els altres amb claredat, tot i que de vegades el fum dificultava la visibilitat

de la sala.

La mateixa disposició física afavoria més la socialització que l’audició, ja que

les llotges eren profundes, i tant el sostre com les parets eren en angle recte en

lloc d’estar orientats a l’escenari, cosa que feia més fàcil mantenir relacions o

mirar les persones que seien al davant, que no pas seguir la interpretació dels

actors sobre l’escenari.

Referència bibliogràfica

Johnson, James H. (1995).
Listening in Paris: A Cultu-
ral History (pàg. 76). Berke-
ley: University of California
Press.
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William Hogarth: The Beggar’s Opera (L’òpera del vagabund), 1728

A Londres, la situació era la mateixa. Observem l’obra de Hogarth: hi veiem

alguns membres de l’aristocràcia asseguts a l’escenari, i Lavinia Fenton, en el

paper de Polly, mirant per damunt dels altres actors cap al seu amant, el duc

de Bolton, que seu davant d’una taula a un costat (Paulson, 1991-93).

El 1759, els francesos van eliminar el seients a l’escenari, i els anglesos ho feren

el 1762. Més tard, les parets de les llotges dels nous teatres es van desplaçar cap

a l’escenari i es posaren seients fixos a la platea. La decisió d’impedir l’accés

dels aristòcrates a l’escenari no només mostra que s’intentava eliminar la dis-

tracció, sinó que també implica que s’havia suprimit un dels darrers vestigis

dels aspectes socials i rituals del teatre. A partir d’ara, el públic serà estimulat

a romandre assegut i callat, atent i respectuós amb la posada en escena. Tan-

mateix, no serà fins a mitjan segle XIX que la nova conducta esdevindrà la

norma. Tot plegat preparava el camí per a la implantació de la visió estètica

aplicada a l’art (Alexander Baumgarten va encunyar per primer cop el terme

estètica el 1735).

1.2. La conducta estètica del públic

A partir d’ara, el públic podrà optar per dues actituds davant de l’art: una res-

posta relacionada amb la utilitat i la diversió, i una resposta vinculada a un

tipus especial de plaer, que va denominar-se estètic.

Referència bibliogràfica

Paulson, Ronald (1991-93).
Hogarth (vol. 1: The Modern
Moral Subject, 1697-1732).
Nova Brunswick: Rutgers
University Press.
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Observem quina és la diferència entre gust i experiència estètica. El gust

s’aplica tant a les menges com a la roba, als modals i a la bellesa de la natu-

ralesa. El gust, igual que el tacte o l’olfacte, era considerat d’un nivell inferi-

or, massa sensual i corporal, en comparació amb la vista i l’oïda (Korsmeyer,

2002). Els teòrics del gust del segle XVIII separaven el gust en les belles arts del

gust associat als plaers sensorials, o utilitaris.

Però com es va aprendre la conducta estètica? Un seguit de factors hi van

ajudar.

Un d’ells fou començar a contemplar la naturalesa, el paisatge, com a «pinto-

resc», i deixar de banda aspectes morals o utilitaris. Molts jardins de les propi-

etats rurals (fins ara llocs per a la meditació adornats amb escultures i templets)

van eliminar les estàtues i es van redissenyar per a donar plaer als ulls. Mirar

la natura sense cap càrrega moral o religiosa, contemplar-la com una pintu-

ra, és parar atenció als factors visuals de la llum, els contorns, les distàncies

i els colors dels diferents arbres. Els nous turistes anaven a passejar pel camp

amb guies de camp, llibretes, diaris, i la «lent de Claude», un mirall convex

enfosquit que reduïa una escena a l’escala i la tonalitat d’un paisatge pintat

per Claude Lorrain.

Un altre factor va ser el creixement del nombre de lectors de poesia i novel·la.

Una nova crítica literària orientava els lectors sobre el que havien de llegir, i

els indicava com ho havien de llegir.

Referència bibliogràfica

Korsmeyer, Carolyn (2002).
El sentido del gusto: comida,
estética y filosofía. Barcelona:
Paidós Ibérica.

Un tercer factor van ser les pautes de bon comportament que havia de satisfer

el públic quan visitava un museu d’art. Quan la Revolució Francesa va fundar

el Louvre, de la setmana revolucionària de deu dies (es va tornar a la de set

dies el 1802), els artistes tenien el Louvre per a ells sols durant cinc dies, dos

es reservaven per al manteniment, i tres, per al públic en general. L’accés i dis-

ponibilitat a aquelles obres va intensificar el valor intrínsec de l’art. Uns copi-

aven per a vendre (i eren molt fidels a l’original); d’altres per a aprendre (fent

variacions). A partir de 1855, el museu romania obert per a tothom cada dia.

La majoria de copistes eren dones (que tenien vetat l’accés a les acadèmies).

Els captaires aprofitaven que l’entrada era lliure i gratuïta, i es quedaven a dor-

mir a les galeries del museu. Va caldre posar cartells per demanar als assistents

que no cantessin, fessin bromes ni juguessin a les galeries, i que les respectessin

com un «santuari de silenci i meditació» (Mantion, 1988). Autors com Adam

Smith i David Hume afirmaven que l’objectiu principal de les arts era produir

plaer, i no instrucció (Barrell, 1986). Començava el culte a l’art, la perspectiva

formalista, l’hegemonia de l’estètica i el desinterès pel contingut i el significat.

Fundació d’altres museus

La Universitat d’Oxford va fun-
dar l’Ashmolean Museum el
1683; el papa Clement inau-
gurà els Museus Capitolins el
1734; els Uffizi van obrir la Ga-
leria el 1743; Dresden va obrir
el 1744; el Museu Britànic
s’inaugurà el 1753; el Rijksmu-
seum, el 1808; el Museu del
Prado, el 1819, i la National
Gallery de Londres, el 1824.

Referències
bibliogràfiques

Mantion, Jean-Rémy (1988).
«Déroutes de l’art: La desti-
nation de l’œuvre d’art et le
débat sur le musée». La Car-
magnole des Muses (pàg. 113).
París: Armand Colin.
Barrell, John (1986). The Po-
litical Theory of Painting from
Reynolds to Hazlitt. New Ha-
ven: Yale University Press.
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Ara bé, tothom tenia la capacitat per a adquirir el gust refinat? Tothom po-

dia assolir la contemplació estètica? Qui podia jutjar una exposició o un con-

cert? Molts autors del segle XVIII consideraven que els treballadors no tenien

aquestes capacitats (Kant, en canvi, pensava que amb l’alfabetització, tothom

podia esdevenir públic); les persones de color també eren, per naturalesa, in-

capaces de tenir un gust refinat per a les arts (per a Kant, «els negres d’Àfrica

per naturalesa manquen de tot sentiment que els enlairi per damunt del que

és fútil», Kant, 2015). Les dones també estaven excloses del grup de persones

capaces de tenir un gust refinat, i Shaftesbury i Kant creien que els mancava

el poder intel·lectual necessari per a controlar la sensibilitat. També els nous

rics, i els rics vulgars, estaven mancats de l’adient actitud estètica perquè uti-

litzaven malament els seus gustos refinats, o ho feien per pur exhibicionisme

(pel luxe, subliminalment atribuït a les dones). La crítica del luxe de la classe

alta ha estat tan important per a la construcció de la idea del que és estètic,

com el rebuig de la classe baixa i de les dones, a qui s’identificava amb el plaer

sensorial i la utilitat.

Educar el públic en aquest respecte, i en l’actitud estètica, va ser una tasca

lenta i llarga. Recordem les paraules del director del Metropolitan Museum de

Nova York, el 1897:

Referència bibliogràfica

Kant, Immanuel (2015). Ob-
servaciones acerca del sentimi-
ento de lo bello y lo sublime
(pàg. 110). Madrid: Alianza
Editorial («El Libro De Bolsi-
llo – Filosofía», 4038).

«Ja no es veu la gent per les galeries de pintura furgant-se el nas; ja no hi van amb els seus
gossos [...], ja no hi ha escopinades de tabac al terra de les galeries, ni mainaderes que
agafen els nens a coll per tal que treguin el cap per la finestra, ni gent xiulant, o cantant,
o parlant-se a crits.» (Tomkins, 1989)

L’any 1903, el secretari del director del Museu de Belles Arts de Boston declara-

va que el primer objectiu d’un museu d’art era «mantenir un alt nivell de gust

estètic», i escollir objectes per la seva «qualitat estètica» que permetessin als

visitants fruir del «plaer derivat de la contemplació del que és perfecte» (Whi-

tehall, 1970).

Es varen donar normes de comportament similars per als teatres i les sales de

concerts, que de fet van servir per a diferenciar els «legítims» dels «populars».

Podem observar com una litografia de Daumier reflecteix les apassionades re-

acciones del públic de teatre de classe mitjana-baixa.

Referència bibliogràfica

Tomkins, Calvin (1989).
Merchants and Masterpieces:
The Story of the Metropolitan
Museum (pàg. 84-85). Nova
York: Henry Holt.

Referència bibliogràfica

Whitehall, Walter Muir
(1970). Museum of Fine Arts,
Boston: A Centennial History
(vol. 1, pàg. 183 i 201). Cam-
bridge: Harvard University
Press.
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Honoré Daumier: Une Discussion littéraire a la deuxième Galerie, 1864

Litografia publicada a Le Charivari. Biblioteca Nacional, París

El 1803, Goethe, que assistia al teatre de la cort de Weimar, va haver de dema-

nar a la gent que callés i parés de xiular, i que el públic es limités a aplaudir al

final del concert. El 1808, una societat cultural de classe mitjana de Frankfurt

tenia en el seu reglament:

«Durant les trobades literàries o les interpretacions musicals tothom ha d’evitar parlar
[...]. No han d’esperar-se signes de desaprovació [...]. No s’admeten gossos.» (Gay, 1995)

Les divisions de classe i de gènere es posaven de manifest en teatres i concerts.

Fins al segle XIX, el teatre era un veritable fenomen de masses, i alguns actors

van aconseguir tanta fama com les modernes estrelles del cinema, la música o

els esports. Shakespeare era l’autor teatral que més passions aixecava entre el

públic, per la qual cosa és lògic pensar que els actors que aconseguien especi-

alitzar-se en l’escriptor anglès es convertien en grans celebritats.

El teatre nord-americà de mitjan segle XIX estava dominat per actors britànics,

per la qual cosa Edwin Forrest, el primer gran actor nord-americà especialitzat

en Shakespeare, no va tenir gaire problemes per a convertir-se en una icona

nacional, sobretot arran d’interpretar Otel·lo a Nova York el 1826. La facció

oposada, la dels actors britànics, estava encapçalada per William Charles Ma-

cready, un actor que havia debutat el 1810 i que va aconseguir la fama gràcies

als seus papers de Ricard III, Hamlet, el Rei Lear, Macbeth i Otel·lo. Entre tots

dos actors va sorgir un enfrontament amb un component més social i polític

que no pas teatral.

Referència bibliogràfica

Gay, Peter (1995). The Bour-
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La rivalitat entre els dos actors va augmentar durant la segona visita de Ma-

cready als Estats Units. Forrest va organitzar una gira paral·lela per tot el país

representant els mateixos papers per a desafiar-lo, amb els consegüents elogis

de la premsa nacional. Durant una actuació a Londres, Forrest va rebre xiulets

mentre interpretava el paper de Macbeth –que, segons es deia, era poc apropi-

at per al seu físic–, cosa que va atribuir al seu rival, i una setmana més tard,

quan Macready interpretava Hamlet a Edimburg, Forrest va anar al teatre a

xiular-lo. Fins i tot, en una ocasió, van llançar des del públic una ovella morta

a Macready en plena representació.

Tota la tensió generada va explotar el 10 de maig de 1849. Durant diversos dies,

Macready representava Macbeth a l’Astor Opera House, just al mateix temps

que Forrest representava el mateix paper al proper Teatre de Broadway. El 7 de

maig, els partidaris de Forrest van comprar centenars d’entrades per a l’obra

de Macready i es van proveir de tota mena d’objectes (ous podrits, patates,

pomes, llimones, sabates, ampolles). Mentre Macready i la seva companyia

intentava representar l’obra amb un públic que els cridava, xiulava i llançava

de tot, Forrest representava el mateix paper entre ovacions i aplaudiments.

En acabar la representació, Macready va anunciar que abandonaria els Estats

Units i tornaria a Anglaterra, però diversos ciutadans nord-americans influents

van persuadir-lo perquè es quedés.

El 10 de maig, Macready va tornar a pujar a l’escenari com a Macbeth, però

aquesta vegada les autoritats havien preparat un exèrcit de més de cinc-cents

homes perquè no es tornés a repetir l’episodi. Unes deu mil persones, entre

les quals hi havia molts esvalotadors, van omplir els carrers del voltant del

teatre. La batalla campal no va trigar a començar. Els partidaris de Forrest es

van enfrontar a la policia, van bombardejar el teatre amb pedres, i fins i tot

van intentar calar-hi foc. Davant la por d’haver perdut el control, les autoritats

van recórrer a l’exèrcit, que no van dubtar a obrir foc, primer a l’aire, i després

a la multitud. Com a resultat dels disturbis, unes trenta persones van morir i

més de cent van quedar ferides, entre les quals hi havia innocents. Macready

va aconseguir escapolir-se entre la multitud disfressat de Macbeth.

Després d’aquest episodi, Shakespeare es va allunyar a poc a poc de la cultura

popular, i cada vegada va quedar més reduït a cercles intel·lectuals.

En paral·lel a aquesta divisió social se’n produïa una de gènere en l’àmbit musi-

cal. De 1830 a 1848 es va produir una gran explosió de concerts a Europa, pro-

tagonitzats per les classes altes. Un grup organitzava concerts de saló a les cases,

sota la iniciativa de les dones, i s’hi escoltaven repertoris simfònics adaptats

per virtuosos com Liszt. Un altre grup, dominat per homes, organitzava con-

certs en sales, on predominava la tradició simfònica clàssica de compositors

com Haydn, Mozart i Beethoven. Aquest grup menyspreava l’altre. D’aquesta

manera, una classe alta patriarcal va controlar les institucions dels concerts, va

subordinar el paper de les dones i va excloure’n els rangs socials més baixos.
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Les idees i les institucions de l’art, l’artista i l’estètica ja estaven establertes

cap al 1830, però va caldre la resta del segle XIX per a separar totalment les

belles arts de les arts populars, i per a ensenyar l’ascendent classe mitjana a

comportar-se. L’adopció d’una actitud silenciosa, atenta i reverent va requerir

molt d’esforç i, en paral·lel, el terme estètica va anar substituint el terme gust. La

majoria d’escriptors de la primera meitat del segle XIX va continuar utilitzant

el terme gust, malgrat el seu caràcter sensorial i el fet que semblava reduir l’alta

cultura al nivell d’un bon plat o d’un bon vi. L’Académie Française va acceptar

el terme estètica el 1838, i es va començar a pensar en l’existència d’una facultat

estètica especial.

1.3. La conducta de l’espectador com a partícip

Un principi sagrat de la versió formalista de la modernitat era la virtut de la

contemplació desinteressada. En una analogia extreta de la tecnologia de la

comunicació sense fils, el crític britànic de principis del segle XX, Roger Fry,

va sostenir que l’artista havia de considerar-se el transmissor; l’art, el mitjà;

i l’espectador, el receptor del significat d’una obra d’art. En essència, la tasca

de l’espectador consistia simplement a desfer-se de qualsevol soroll ambien-

tal que pogués impedir la recepció clara de les idees de l’artista. En la segona

meitat del segle XX, però, les revolucions dins i fora del món de l’art van co-

mençar a demolir aquest article de fe. El minimalisme, que d’una banda sem-

blava la prolongació lògica de l’impuls reductor del formalisme, va elevar de

manera inesperada el paper de l’espectador, que en cert sentit va «completar»

l’obra d’art interactuant-hi. La situació atribolava de tal manera el crític for-

malista Michael Fried, que en el seu assaig de 1967 «Art i objectualitat» va exi-

gir el retorn de l’art de l’estat depravat de «teatralitat» al de «presència i visu-

alitat pura», perquè l’obra d’art recuperés la condició d’objecte independent,

l’existència del qual no es veu modificada ni compromesa per l’espectador

(Fried, 2004). Però Fried tenia totes les de perdre, ja que artistes d’arreu del

món ja començaven a fer seves les idees extretes de la teoria literària sobre la

participació de l’espectador. En particular, l’article de Roland Barthes de 1968

«La mort de l’autor» postulava que el veritable «autor» de qualsevol text era

el lector, que hi donava vida (Barthes, 1993, 1987). Fins i tot abans que es pu-

bliqués aquest assaig fonamental, l’alemany Hans-Robert Jauss havia articulat

un preludi important sobre aquesta premissa. En la seva «teoria de la recepció»

argumentava que el lector/espectador no rep passivament un text, sinó que hi

«negocia» de forma activa per a inferir una interpretació basada en el bagatge

cultural i en les vivències personals (Jauss, 1982).
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Alison Knowles: Proposition #2. Make a salad, 1962

Institute of Contemporary Arts, octubre de 1962, Londres

Una dècada abans havia quallat a Europa un moviment al voltant d’un altre te-

òric, Guy Debord, autor del text de 1967 La societat de l’espectacle, la influència

del qual encara perdura (Debord, 2000). Tot anticipant la idea «d’hiperrealitat»

de Jean Baudrillard en els anys vuitanta, Debord deia que la societat capitalis-

ta havia deixat de focalitzar-se en la producció per a centrar-se en el consum

i perfeccionar eines amb les quals manipular les masses i transformar-les en

consumidors passius i irreflexius. Aquestes idees reflectien la implicació de De-

bord amb la Internacional Situacionista (lS), moviment fundat el 1957 per ell

i un col·lectiu paneuropeu d’artistes avantguardistes, consagrats a crear «situ-

acions» revolucionàries per tal de revoltar l’espectador perquè rebutgés el seu

rol d’ésser no pensant. Aquestes situacions es materialitzaven en accions com

ara apropiar-se de textos i d’imatges dels mitjans de comunicació, distribuir

fulletons, o participar en les vagues.

La IS va estar activa fins entrada la dècada de 1970, i la seva redefinició de la

relació entre art i públic va resultar inspiradora en una època d’agitació soci-

al i política en què els artistes van experimentar amb enderrocar, mitjançant

l’art, unes «estructures de poder opressives». També una filosofia anàrquica,

però més suau, està en moviments coetanis com el happening i el fluxus. El

pare del happening fou el desaparegut Allan Kaprow, artífex de performances i

esdeveniments improvisats en què la participació del públic era clau. Kaprow

proporcionava el lloc, l’attrezzo, i potser una mínima directriu per a l’acció, i la

resta era cosa del públic. Les situacions definides com a «happening» engloba-

ven des de convidar espectadors a traslladar objectes per una estança moblada,

fins a reunir-se al carrer i desplomar-se tots alhora, donat un senyal, o llan-

çar-se a furgar dins les escombraries. Fluxus, moviment liderat, entre d’altres,

per George Maciunas, Wolf Vostell i Nam June Paik, també era lliure. Davant

les estridents ambicions dels situacionistes, fluxus se centrava en accions efí-

meres i intervencions lúdiques en els processos de la vida quotidiana. Sovint

les seves obres consistien en dites enginyoses, gags visuals o esdeveniments
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sonors. Sota els auspicis de fluxus, per exemple, Paik va interrompre la seva

interpretació al piano per a barrejar-se amb el públic i tallar-li la corbata a John

Cage. L’artista Alison Knowles va fer una performance en la qual va sortir a es-

cena, va preparar una amanida i va marxar, i Yoko Ono va donar instruccions

al públic perquè contemplés el sol fins que es tornés quadrat.

En l’última dècada, l’aspecte participatiu de l’art ha ressorgit com a «estètica

relacional», terme encunyat pel crític francès Nicolas Bourriaud el 1997 (Bour-

riaud, 2003). Bourriaud va identificar en l’obra d’artistes contemporanis una

tendència que fomenta la interacció, les relacions personals, i la noció de l’art

com a regal. L’estètica relacional s’aplica a l’obra dels que transcendeixen la

idea que una obra d’art es completa quan la contempla l’espectador. Els espec-

tadors (ara «participants») i les seves interaccions esdevenen l’obra d’art. Bour-

riaud veu un significat polític en aquesta tendència, perquè els artistes burlen

les formes capitalistes d’intercanvi i aposten per accions que afavoreixen la

col·laboració i la comunicació, com ara compartir un àpat, endur-se una obra

d’art, conversar amb estranys o treballar en comunitats locals. Aquestes acti-

vitats, diu, reforcen els vincles afeblits per la preponderància en l’economia de

mercat de la individualitat i del consum. Però el més interessant és que tam-

bé desmantellen els mecanismes habituals per a avaluar la qualitat i el valor

d’una obra d’art.

Entre les manifestacions recents més destacades d’art participatiu hi ha les

obres dels desapareguts Lygia Clark i Hélio Oiticica, que a les dècades de 1960

i 1970 van crear un art basat en el públic, amb el rerefons del règim militar

repressiu del Brasil. Tots dos van actuar sota la influència del moviment cons-

tructivista brasiler de la dècada de 1950, però no van trigar a abandonar les

pintures i les escultures geomètriques per a consagrar-se a obres en les quals

participés el públic. La trajectòria de Clark va iniciar-se amb les seves primeres

expressions d’interactivitat, la sèrie «Bestioles», de principis de la dècada de

1960 (plaques metàl·liques acoblades amb frontisses que l’espectador manipu-

lava per a donar-los diferents formes). La seva escultura de 1963, O dentro é o

fora, es basa en la cinta de Moebius, i permet als espectadors experimentar la

continuïtat entre interior i exterior. A aquestes obres interactives formals van

seguir-les les «Proposicions», eines fàcilment replicables pensades perquè les

utilitzés el públic. Pedra e ar, de 1966, per exemple, convidava a respirar en una

bossa de plàstic que contenia una pedra. Després, Clark va començar a crear

caputxes, màscares, prismàtics, guants i disfresses ideats per a alterar i ampliar

la relació amb el món. Les seves últimes obres (Clark va morir el 1988) consis-

teixen en «objectes relacionals» confeccionats amb materials tan senzills com

petxines, aigua, sorra, escuma de poliestirè, teixit i mitges de niló, destinats a

activar la memòria latent del cos, i a facilitar-ne la curació emocional.

Referència bibliogràfica

Bourriaud, Nicolas (2003).
Relational Aesthetics. París:
Presses du Reel.



© FUOC • PID_00248784 18 Sobre el receptor

Lygia Clark: Pedra e ar, 1966

Bossa de plàstic, aire, pedra

Lygia Clark: O dentro é o fora (El de dins és fora), 1963

Assemblage d’acer inoxidable. 35,5 × 4 - 5,7 × 38,1 cm

Oiticica, mort el 1980, també va avançar del constructivisme a l’art participa-

tiu, encara que les seves obres solen presentar implicacions polítiques. En les

primeres peces, com Clark, va subvertir l’objectualitat de l’escultura conven-

cional i va presentar construccions de fusta pintada penjades a la paret, de

manera que obligava els espectadors a fer-hi la volta. D’aquí va progressar cap

a una sèrie d’obres cada vegada més interactives. Entre les peces més cèlebres

destaquen les Parangolés (terme en argot que descriu una situació de confu-

sió o emoció sobtada), 1964-1979, peces basades en les acolorides capes que

els ballarins de samba porten en les actuacions rituals, de vegades blasonades

amb sentències antiautoritàries i incendiàries com: «estic posseït», «encarnar

la revolta» o «vivim de l’adversitat». Les últimes obres d’Oiticica incloïen es-
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tances plenes d’elements naturals com aigua, sorra, còdols, palla i plantes, o

d’objectes culturals com vídeos, fotografies i música pop. Els espectadors esta-

ven convidats a entrar-hi i divertir-se com volguessin.

Helio Oiticica: Parangolé P16, capa 12, Da adversidade vivemos, 1964

Arpillera, tela de cotó, plàstic, encenalls de fusta. Dimensions variables

Helio Oiticica: Grande Núcleo, 1960-1966

Oli i resina sobre fusta. 6,7 × 9,75 m

Deixeble d’Oiticica i de Clark és Erwin Wurm, que amaneix el seu art relacio-

nal amb unes gotes de Monty Python. Les seves «escultures» a l’estil de perfor-

mances són sovint poc més que fotografies d’algú fent una acció com treure la

llengua, vídeos de gent sumida en una aparent lluita a mort amb la seva roba,

o conjunts d’estris i instruccions (per exemple, un joc de boles i l’ordre «esti-

rar-se sobre les boles sense que cap part del cos toqui a terra»). Les lnstructions

for Idleness, de 2001, de Wurm són una mena de manual d’accions antisocials
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i humiliants format per fotografies de l’artista que acata ordres com «fes una

migdiada al lavabo de l’oficina» o «queda’t en pijama tot el dia». No se sap

quants «espectadors» han assumit els seus desafiaments com una cosa més que

un experiment participatiu.

Erwin Wurm: Spit in Someone’s Soup, 2003

Més catàrtiques (almenys per part de l’artista) són les performances/

instal·lacions de John Bock, que esmenta entre les seves influències els happe-

nings de Kaprow i figures de l’art i el teatre, entre les quals destaquen des de

Joseph Beuys fins als accionistes vienesos, Bertolt Brecht, Salvador Dalí i icones

del pop com Alice Cooper, Dean Martin o Elvis. Les seves obres, que semblen

espontànies, de fet estan preparades fins a cert punt, i provoquen un caos con-

tingut que sovint implica altres artistes i esquitxa el públic. Les performances

tenen lloc en escenaris amb jurats falsejats i artefactes teatrals com bastides,

túnels, torres o rampes, i inclouen granotes vives, fruites, hortalisses, crema

d’afaitar i boles de pintura que exploten. Bock es posa disfresses estrafolàries, i

de vegades uns caps enormes farcits de cotó. Sovint imparteix «conferències»,

que consisteixen en monòlegs frenètics i incoherents sobre psicologia, econo-

mia, història de l’art o cultura popular. La peça 8 ½ × 11-mit Schisslaveng, de

2006, convidava els espectadors a enfilar-se al terrat d’una galeria novaiorque-

sa per una escala de cargol instal·lada amb aquesta finalitat; allà, a l’aire lliure,

trobaven una col·lecció d’objectes elaborats amb taulons de fusta, rotllos de

catifa, canonades i altres materials. El fet que l’espectador percebés la troballa

com un clímax o anticlímax era una situació totalment inesperada en la qual

les regles habituals del món de l’art semblava que no eren aplicables.
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John Bock: 8½ × 11-mit Schisslaveng, 2006

Escala, elements escultòrics al terrat de la galeria, DVD. Instal·lació a l’Anton Kern Gallery, Nova York, octubre-novembre del
2006

Les experiències laborals col·lectives d’Ann Hamilton són més polítiques, i

presenten una visió d’Estats Units que reflecteix el seu impuls democràtic. Les

seves instal·lacions, ambientades en magatzems o fàbriques vells i lúgubres,

solen implicar grans acumulacions d’objectes, per a la preparació dels quals

cal una legió de voluntaris. La peça indigo blue, 1991, es va crear a Charleston,

Carolina del Sud, com a part de Places with a Past, un projecte d’art públic

que va consistir a demanar a artistes que creessin in situ obres que abordessin

aspectes de la història de la regió. El títol de la peça al·ludia al tint natural que

en el seu temps va sustentar l’economia de la ciutat i que encara es relaciona

amb els uniformes dels obrers. Hamilton va recopilar set tones d’uniformes i va

fer plegar amb cura totes les camises i pantalons i apilar-los al centre d’un gran

magatzem. Les peces de roba i les mans que les havien plegat retien homenatge

a la història poques vegades commemorada de la mà d’obra humana als Estats

Units. Per a imprimir més pes a l’obra, un guarda situat a l’espai d’exposició

anava esborrant pàgines de vells manuals militars folrats amb tela blava, en

una al·lusió a la substitució de les versions convencionals de la història pel

record dels ciutadans, l’activitat anònima dels quals fa que tot funcioni.

Ann Hamilton: indigo blue, 1991

48.000 pantalons i camises blaves. Dimensions variables

Les obres participatives de Thomas Hirschhorn també tenen contingut polític.

Els seus entorns a gran escala, elaborats amb materials d’un sol ús com carto-

lina, contraxapat, cel·lofana, cinta d’embalar i paper d’alumini, al·ludeixen a

la història, la filosofia i la política contemporànies. Atapeïdes de documents
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impresos heterogenis, com gràfics, reproduccions d’imatges de revistes i diaris,

videoclips i llibres, la majoria d’ells enganxats de manera aparentment alea-

tòria a les parets, les instal·lacions de Hirschhorn s’alcen com monuments als

herois culturals de l’artista, si bé amb una punta subversiva. Una de les seves

obres més elaborades va ser Bataille Monument, creat per a l’exposició Docu-

menta 11, el 2002. Georges Bataille, escriptor francès de mitjan del segle XX

que va estudiar els vincles entre l’erotisme, la religió i la transgressió i va ad-

vocar per la consecució de la transcendència mitjançant l’excés, és una figura

insòlita a qui dedicar un monument urbà. Hirschhorn es va allunyar encara

més de la tradició monumental situant la seva obra en un barri pobre amb

majoria de població turca de Kassel, la seu de la Documenta. Per a erigir el

monument, que en realitat s’assembla més a un punt de trobada, Hirschhorn

va reclutar gent jove de la zona. Després d’ajudar a construir unes barraques,

l’artista els va pagar perquè les regentessin mentre durés la mostra. Hi van

donar diversos usos: biblioteca de llibres relacionats amb Bataille, taller, bar

i estudi de televisió obert a la joventut del barri. L’obra desdibuixava així les

fronteres entre art, educació, política i treball comunitari, de manera que Ba-

taille Monument va esdevenir un tribut adequat a un pensador poc inclinat a

acatar les distincions convencionals, com Hirschhorn mateix.

Thomas Hirschhorn: Bataille Monument, 2002

Tècnica mixta. Instal·lació a la Documenta 11, Kassel, 2002

Per a Hirschhorn, com per a altres artistes inspirats en el situacionisme, l’art

participatiu és una provocació política i social. Ho és també per als artistes que

senten atracció per la performance de carrer, mitjançant la qual reconfiguren la

relació entre l’individu i l’entorn, i exigeixen als espectadors que responguin

als espectacles amb els quals es topen... llevat que, com de vegades succeeix,

els passin desapercebuts.
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Francis Alys: When Faith Moves Mountains, 2002

En col·laboració amb Cuauhtémoc Medina i Rafael Ortega. Documentació fotogràfica d’un esdeveniment, Lima, Perú

Francis Alys es passeja pels barris de Mèxic DF equipat amb artefactes que

transformen les seves caminades en viatges metafòrics. Un dels seus primers

passejos va ser The Collector, 1991-1992, en què va caminar pels carrers de

Mèxic arrossegant un ninot magnètic amb rodes. Durant el periple s’anaven

enganxant trossets de metall a la joguina, en una metàfora de l’acumulació

aleatòria de vivències. Les accions inexplicables d’Alys criden l’atenció sobre la

naturalesa efímera de la vida urbana i sobre la seva fugacitat. Però no totes les

obres d’Alys són solitàries. El 2002, en ocasió d’una performance titulada When

Faith Moves Mountains, Alys va reclutar cinc-cents voluntaris que, equipats amb

pales, van desplaçar una duna gegant de sorra als afores de Lima, Perú, deu

centímetres des de la seva ubicació original. El títol de l’obra en subratlla la

naturalesa quixotesca: Alys va parodiar amb ella els monumentals projectes

de desplaçament de terres que duen a terme artistes de land art com Robert

Smithson o Michael Heizer, alhora que va atreure l’atenció sobre els habitants

sense terres dels assentaments dels afores de la ciutat, que necessiten molt més

que fe per a sobreviure.

Els projectes de Rirkrit Tiravanija conviden a acceptar regals, en aquest cas ali-

ments i begudes. Inspirat en part per la seva àvia, que regentava un restaurant

a Bangkok, Tiravanija és cèlebre per les seves performances en les quals munta

una botiga a la galeria per a cuinar i fer d’amfitrió. Amb un wok, altres estris,

fideus i hortalisses, crea plats tailandesos picants que s’ofereixen a qui visita la

mostra, de manera que les seves inauguracions esdevenen banquets on corren

la beguda, el menjar i la sociabilitat. Una vegada conclosa la mostra, no queda

res que sigui art en el sentit convencional del terme: les restes es llencen a les

escombraries i el parament de cuina es retira per a una altra vegada. Per a un

d’aquests àpats, Sense títol (Pad See-ew), concebut en un principi per a amics el

1990, i recreat a manera de performance al Museu d’Art Modern de San Fran-

cisco el 2002, l’artista va preparar un dels plats de fideus més apreciats de la

seva Tailàndia natal. Tiravanija també va instal·lar un estudi de gravació en un

museu, va muntar una rèplica de casa en una galeria perquè la usessin els visi-

tants i va construir una carpa en un espai d’exposició per a fer-hi festes, equi-
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pant-la amb instruments per als visitants que desitgessin tocar-los. Tiravanija

explora noves formes d’esborrar la línia divisòria entre art i vida i, en descriure

els materials o ingredients dels seus projectes, sol incloure «un munt de gent».

Rirkrit Tiravanija: Sense títol (Pad See-ew), 1990/2002

Performance al Museu d’Art Modern de San Francisco, febrer del 2002

Lee Mingwei se centra en la interacció humana que caracteritza l’estètica rela-

cional, però la seva obra es basa en trobades d’individus en galeries o museus

condicionats amb tal finalitat. Per a Sleeping Project, 1999, va instal·lar dos llits

en una galeria i va convidar dues persones elegides per sorteig a passar-hi la

nit amb ell. Per a Tourist Project, 2002, va sol·licitar a algunes persones que el

portessin d’excursió pel seu barri preferit de la ciutat. La gent acostuma a ser

la protagonista de les peces Mingwei. A The Letter Writing Project, 1998, volia

posar en contacte els espectadors amb els seus éssers estimats absents, morts

o distanciats, proporcionant un recinte íntim en el qual escriure’ls cartes. Va

oferir als participants la possibilitat de deixar les cartes obertes a la cabina per-

què altres persones poguessin llegir-les, o de segellar-les i lliurar-les-hi perquè

ell les enviés. En concloure el projecte, Lee havia recopilat més de nou mil

cartes, testimoni commovedor de l’anhel del públic per comunicar-se.

Lee Mingwei: The Sleeping Project, 2000
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Lee Mingwei: The Letter Writing Project, 1998

Fusta i vidre, tres cabines de 289,6 × 170,2 × 231,1 cm cada una. Whitney Museum of American Art, Nova York, i Fundació
d’Art YAGEO, Taipei

La transferència d’autoritat de l’artista a l’espectador ha tingut repercussions.

D’una banda, eradica els criteris estètics tradicionals pels quals es jutja l’art:

és difícil aplicar conceptes com originalitat, creativitat o intencionalitat a una

obra que per a materialitzar-se depèn d’esdeveniments externs, i de les accions

dels espectadors. Des d’una altra perspectiva, la transformació de l’espectador

en participant altera de forma radical la definició de l’artista, ja que obre pas

a la idea que qualsevol pot ser-ho. Així ho predicava Joseph Beuys, defensor

del que va batejar com «escultura social», concepte sorgit de la seva convicció

que l’objectiu últim de l’art és la transformació democràtica de la societat hu-

mana. En el seu plantejament utòpic, Beuys sostenia que les obres d’art hau-

rien de ser instruments de canvi personal i social. Va investigar la idea tant en

performances individuals en què va posar a prova els seus límits (com quan es

va tancar en una galeria tres dies amb un coiot viu per a estrènyer llaços amb

el seu costat animal), com en projectes comunitaris. A 7000 Oaks, projecte de

1982 per a la Documenta 7, per exemple, va fer una crida a plantar set mil ar-

bres a Kassel. L’obra va portar durant cinc anys a la mobilització dels membres

de la Free International University de Beuys i a la reforestació d’una ciutat que

havia quedat convertida en un mar de ciment per l’urbanisme de postguerra.

Al costat de cada arbre es col·locava una columna de basalt d’uns cent vint

centímetres, que representava els esforços creatius de l’individu i el col·lectiu;

amb el temps, les columnes quedarien eclipsades pels arbres.

Joseph Beuys: 7000 Oaks, 1982
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Una barreja similar d’estètica, participació, mà esquerra política i planificació

és subjacent en l’obra de Kristin Jones i Andrew Ginzel. Mnemonics, un am-

biciós projecte per a la Stuyvesant High School de Manhattan, que es va per-

llongar entre 1989 i 1992, va ser finançat per l’Ajuntament. L’institut, fundat

el 1904, té una il·lustre història, ja que hi van estudiar diversos premis Nobel

de ciències, i actors com James Cagney, Thelonius Monk o Tim Robbins. Per

a l’obra, que havia de reflectir aspectes del passat de la institució i al·ludir a

les connexions amb el món, els artistes van inserir més de 400 blocs buits de

vidre a les parets de l’escola i els van omplir amb records, des de relíquies de la

zona del Lower Manhattan fins a objectes donats per ambaixades i consolats

d’arreu del món, entre ells un recipient amb neu fosa de la muntanya Fuji i un

fragment de la Gran Muralla xinesa. També hi ha objectes d’interès aportats

pels alumnes. Alguns dels blocs es van deixar buits perquè anessin omplint-los

els cursos posteriors a mesura que es graduessin. Així, van ser moltes les per-

sones implicades en la creació de Mnemonics, i moltes altres continuaran par-

ticipant en la seva actualització conforme el projecte compleixi la promesa de

convertir-se en un dispositiu memorístic en expansió.

400 blocs de vidre, cadascun ple amb articles donats

Cada bloc: 20,3 × 20,3 × 10,1 cm
Kristin Jones i Andrew Ginzel: Mnemonics, 1992

Tim Rollins, membre fundador de Group Material que va adaptar els princi-

pis activistes del col·lectiu al camp de l’educació artística, també sol·licita la

col·laboració d’estudiants. Com a professor universitari al barri novaiorquès

del Bronx a principis de la dècada de 1980, Rollins va concebre tallers extra-

curriculars en els quals alumnes conflictius i en situació de risc creaven obres

col·lectives que analitzaven la relació entre la seva situació personal i els relats

de la literatura. El projecte va derivar en un programa educatiu batejat com

Art and Knowledge Workshop, als participants del qual Rollins va batejar com

Kids of Survival o K.O.S. Sota la tutela de Rollins, els K.O.S. han produït obres

d’art sorprenentment sofisticades basades en llibres com La lletra escarlata, de

Nathaniel Hawthorne, La revolta dels animals, de George Orwell, Amèrica, de

Franz Kafka, L’home invisible, de Ralph Ellison, i l’autobiografia de Malcolm X.

Rollins posa a l’abast dels estudiants productes culturals que van des de l’art
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renaixentista fins als còmics, estils que ells integren en les seves obres. Encara

que les obres de K.O.S. acostumen a exposar-se en galeries, han fet alguna in-

tervenció pública a gran escala. Amerika – For the People of Bathgate, 1988, és

un mural pintat en una paret d’una escola de la Bathgate Avenue, al sud del

Bronx. Com altres obres de la sèrie Amerika, presenta una xarxa entreteixida

de trompetes daurades les formes de les quals estan inspirades en Walt Disney,

i fins i tot en el Bosco. A mitjan de la dècada de 1980, el mercat de l’art va des-

cobrir les pintures de K.O.S., i algunes es cotitzen molt. Rollins i K.O.S. rein-

verteixen els diners recaptats en el projecte per a finançar viatges, estipendis i

els estudis dels integrants del col·lectiu. Els membres originals crescut, i molts

han destinat aquests diners a convertir-se en els primers llicenciats universi-

taris de les seves famílies. Rollins segueix dirigint K.O.S., avui convertit en un

programa d’àmbit nacional i internacional per a gent jove que organitza tallers

en centres d’art, instituts públics de barris marginals i programes comunitaris

per a joves.

Tim Rollins and K.O.S.: Amerika – For the People of Bathgate, 1988

Pintura esmaltada. 10,7 × 16,8 m. Mural al 1701 de Fulton Avenue, Bronx, Nova York

John Ahearn també s’ha implicat amb la comunitat del sud del Bronx per a

donar vida a les seves obres participatives. Resident d’aquest barri desfavorit de

Nova York entre 1979 i 1995, Ahearn va obtenir visibilitat tant al veïnat com

en el món de l’art amb escultures de guix i bronze dels veïns. En col·laboració

amb Rigoberto Torres, Ahearn modela les figures a partir dels models durant

sessions que sovint acaben en festes. Dels buidats finals, pintats de manera que

presenten una semblança sorprenent amb la persona, es fan múltiples còpies,

una de les quals regala al retratat. Són estàtues de cos sencer o bustos, i solen

presentar elements que faciliten la identificació dels models, com ara la samar-

reta preferida, una mascota o un objecte que al·ludeixi a la professió (mecà-

nic, mestressa de casa, estudiant, etc.). Alguns dels buidats s’han incorporat en

murals tridimensionals en edificis del Bronx, com Homage to the People of the

Bronx, Double Dutch at Kelly Street I, 1981-1982, en què quatre nenes del barri

salten a corda. Aquestes obres formen un retrat festiu d’un barri de persones.
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John Ahearn: Homage to the People of the Bronx, Double Dutch at Kelly Street I, 1981-1982

Fibra de vidre modelada, oli i cable. 137,2 × 137,2 × 30,5 cm cada figura

També l’esperit d’activisme comunitari ha portat Rick Lowe a fundar el seu

Project Row Houses, una organització de serveis socials i art establerta el 1993

en un dels barris afroamericans més pobres de Houston, Texas. En col·laboració

amb un equip d’artistes, arquitectes, funcionaris i membres de la comunitat,

Lowe ha transformat en llars de renda baixa, estudis d’artista, residències, ofi-

cines, galeries, tallers i habitatges provisionals per a mares adolescents (a qui

s’imparteix formació laboral i sobre la cura dels fills) vint-i-dues cases abando-

nades de les anomenades shotgun, construïdes per homes alliberats al sud des-

prés de la guerra de Secessió. A les cases dedicades a projectes artístics, fotogrà-

fics i literaris, els convidats passen sis mesos creant instal·lacions relacionades

amb temes històrics i culturals de la comunitat, i hi impliquen integrants de

la comunitat en la creació de les obres. Entre els projectes artístics figura Echo,

1996, de Whitfield Lovell, dibuixos murals creats a partir de retrats d’estudi

d’afroamericans de principis del segle XX. El peculiar acostament de Lowe a

l’art comunitari està calant: en els últims anys li han sol·licitat assessorament

per a la creació de projectes similars en altres ciutats dels Estats Units.

Project Row Houses
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Interior de la instal·lació Whispers from the Walls, 1999

L’art participatiu constitueix un desafiament directe a les presumpcions con-

servadores sobre el significat de l’art, la seva funció social i la naturalesa de

la vocació artística. En el seu lloc, planteja models per a la fusió d’art i vida

i ofereix possibilitats noves i emocionants als qui vulguin deixar empremta

en la cultura contemporània. On es dirigeix l’art? Com canviarà en el futur?

De la miríada de forces que participen en la desconstrucció i reconstrucció de

l’art avui, potser la més transcendental és la democratització de l’art per la

participació.
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2. Les bases de la neuropercepció artística

«És evident que la resposta emocional a les imatges visuals és vital per a la supervivència,
però l’existència de connexions entre els centres visuals del cervell i el sistema límbic,
o nucli emocional del cervell, també planteja altres preguntes interessants: què és l’art?,
com reacciona el cervell a la bellesa?» (Ramachandran, 2008)

«L’art, com qualsevol altra activitat humana, ha d’obeir les regles del cervell, que al cap-
davall és un producte de la seva activitat, i estic convençut que no s’aconseguirà assolir
cap teoria de l’art que sigui completa o per descomptat profunda, tret que estigui basada
en una comprensió sobre com funciona el cervell.» (Semir Zeki)

2.1. Per què ens agrada el que ens agrada? Hi ha universals

estètics? Es pot establir alguna relació amb els universals

lingüístics?

Referència bibliogràfica

Ramachandran, Vilayanur. S.
(2008). Los laberintos del cere-
bro (pàg. 24-25). Barcelona:
La liebre de marzo.

Una teoria de l’art hauria de poder explicar les connexions�entre�els�trenta

centres�visuals del cervell i les estructures� límbiques�emocionals, la seva

lògica interna i les raons evolutives que les impulsen.

Gairebé sempre s’ha pensat que la bellesa és un concepte inherent a l’obra

d’art, i el receptor la contemplava passivament. La bellesa és a fora, deien els

clàssics; era, doncs, objectiva.

Ara sabem que la�bellesa�és�creada�pel�nostre�cervell; és, doncs, un producte

del cervell humà.

Mitjançant la ressonància magnètica funcional s’ha vist que algunes�àrees�del

cervell�s’activen quan l’individu reconeix «bellesa» en pintures, i no s’activen

quan es classifiquen de «neutres» o «lletges». Uns veuen bellesa on uns altres

no n’hi troben, però en tots els que hi veuen bellesa s’activen àrees del cervell

similars (l’escorça visual, parietal, orbitofrontal, cingulada i àrees de l’escorça

motora; a subratllar l’escorça�cingulada�anterior, relacionada amb l’amor ro-

màntic, respostes plaents a la música o la visió de fotografies de contingut

eròtic).

Web recomanada

Veure la llista dels univer-
sals lingüístics a: https://
ca.wikipedia.org/wiki/
Universal_ling%C3%BC
%C3%ADstic

https://ca.wikipedia.org/wiki/Universal_ling%C3%BC%C3%ADstic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universal_ling%C3%BC%C3%ADstic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universal_ling%C3%BC%C3%ADstic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universal_ling%C3%BC%C3%ADstic
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El neuroart estudia l’art en relació amb el que s’esdevé al cervell humà de

l’espectador i de l’autor (quines àrees s’activen, com es posen en funciona-

ment, quins processos tenen lloc durant la producció).

Com funciona el cervell pel que fa als mecanismes neuronals que permeten

el procés de l’abstracció?

Exemple

Quan veiem una cadira, el cervell es queda amb uns trets que podrà aplicar a qualsevol
altra cadira, per molt diferent que sigui. Seria molt ineficaç i requeriria molta energia
integrar tots els detalls; això provocaria que, per a reconèixer una cadira, calgués fixar-se
en tots els detalls. Amb uns quants elements el cervell ja pot codificar «cadira», cosa que
li permet codificar com a cadira totes les que vegi al llarg de l’existència.

Davant d’un objecte, entren pels ulls els fotons, els circuits neurals els codifi-

quen (i omplen buits, fan suposicions, els completen) i arriben a la conclusió

que es tracta d’un lleó, per exemple. Llavors s’envia un missatge al sistema

límbic (base de les emocions) i això provoca la reacció del cos (de fugida, de

paràlisi).
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2.2. Hi ha retroacció entre la codificació i el que es codifica?

El fet de veure coses codificades com a belles modifica la

manera de codificar la realitat?

Exemple

Si estem habituats a llegir literatura «bona», o a veure pel·lícules «bones», això modifica
la nostra manera de codificar i, per tant, considerarem «dolentes» una sèrie d’obres o
films, ja que projectem en les obres els nostres mecanismes de codificació?

L’aplicació dels codis innats a una determinada realitat modifica els nostres marcs de
referència i, alhora, aquests nous marcs ens permeten percebre un món diferent?
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2.3. Els universals artístics (codis neuronals bàsics i permanents

de funcionament)

2.3.1. Hipèrbole

Experiment

Entrenem una rata per a distingir entre un quadrat i un rectangle, donant-li un tros de
formatge cada cop que li mostrem un rectangle, i no donant-li res quan li mostrem un
quadrat. Aviat aprèn que rectangle vol dir menjar. Si li mostrem, llavors, un rectangle més
gran, anirà al segon rectangle i no al primer.

Exemple

En art: la caricatura, l’expressionisme, les cares de Picasso dels anys 30, Munch, les escul-
tures i pintures de Fernando Botero...
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Experiment

Niko Tinbergen amb pollets de gavina: quan surt de l’ou, veu un bec groc amb un punt
vermell i comença a picar damunt del punt vermell demanant menjar. Reacciona de la
mateixa manera si se li apropa un bastó amb tres franges vermelles pintades.

Conclusió: l’objectiu de la visió és reduir al mínim els processos o càlculs necessaris i el
cost d’energia per a la tasca que cal fer. És, doncs, innat el fet de reconèixer que una cosa
llarga amb un punt vermell està associada sempre a una mare. Com més vermell, millor. I
un cop detectat el vermell, s’envia un missatge als centres límbics emocionals del cervell
del pollet, que correrà cap al bastó amb franges vermelles.

Exemples

Si les gavines muntessin una galeria d’art, segur que hi penjarien el quadre «Quadrat
vermell sobre fons groc»!
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Exemple d’hipèrbole

Parvathi, consort de Shiva, segle XII, dinastia Chola

Els anglesos victorians la varen trobar «lletja»: pits massa grans, malucs massa amples,
cintura massa estreta. Era, doncs, «art primitiu», ja que no reunia els paràmetres de la
bellesa occidental, sobretot renaixentista.

Per als indis representa l’arquetip suprem de la sensualitat femenina, la gràcia, la dignitat
i l’elegància.

L’artista aplica una hipèrbole: expressa la sensualitat femenina exagerant els caràcters
femenins per a accentuar la diferència amb els homes i amb la mitjana de les dones.
Li ha imprès un moviment que és impossible als homes per la seva anatomia pelviana
(curvatura de la columna lumbar i angle entre el coll i l’eix del fèmur), i aconsegueix la
triple flexió o tribhanga (tres corbes formant una S), la posa més elegant i sensual.

És anatòmicament incorrecta, però, accentuant la diferència, defineix la divinitat.

2.3.2. Agrupament

Què hi ha rere el fet que ens vestim intentant que els colors combinin i això

ens és plaent?

Exemple

Veure una gasela entre les herbes; només distingim fragments de color groc fosc; el cervell
combina els fragments i cerca una solució basada en l’experiència i l’aprenentatge, i crea
una forma coherent: gasela!

L’agrupament del color ha donat lloc a una forma amb significat per a l’observador.
Aquesta forma, derivada d’una informació sensorial, arriba al sistema límbic i el cervell
l’etiqueta de plaent, perquè pot indicar menjar!
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La visió va evolucionar per a descobrir objectes malgrat el camuflatge. El sis-

tema neural del cervell «sap» que la probabilitat que diferents fragments del

mateix color pertanyin a objectes diferents és equivalent a zero: han de formar

part del mateix objecte. Facilita, doncs, la detecció i orientació d’objectes

Exemple

El gos dàlmata de Richard Gregory

Primer només veiem un munt de taques, però el nostre cervell visual cerca solució al
problema perceptiu, necessita donar un sentit a aquest caos. I «omple els buits, suposa,
completa» la figura d’un gos. Trobada la solució, envia un missatge al sistema límbic. El
simple fet de cercar la solució ja és plaent –si no, no continuaria buscant–, i cada cop
que identifica una part del gos es produeix un senyal de recompensa que el cervell rep
per a continuar cercant.

Això té repercussions en l’ensenyament: solucionar problemes és un mecanisme de crear
el cicle cerca-recompensa.

El codi és innat; l’experiència i l’aprenentatge, adquirits.

2.3.3. Llei de resolució de problemes perceptius

Un nu que s’insinua o que es mostra entre vels és més excitant que una foto

d’un calendari d’un camioner, tot i que al calendari hi ha més informació.

Cada fase del procés de descoberta, cada visió parcial, ha de ser prou plaent per

a seguir cercant: la connexió dels centres visuals amb els centres emocionals

garanteix que el fet de cercar la solució sigui plaent.
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Diego de Velázquez: Las meninas, 1656

2.3.4. Simetria

Per què solem trobar atractiva una cara en la qual els ulls, el nas, els llavis i els

pòmuls siguin iguals a ambdós costats de la cara?

La simetria és una propietat dels éssers vius, dels objectes, dels cristalls i dels

àtoms, i és un índex de detector d’infeccions (produeixen desproporció de les

dues parts del cos i afecten la fertilitat).

La simetria és un detector de salut i de força reproductiva.

On són aquests circuits neurals? A les àrees visuals V3, V4 i V7. El fet que no

s’activin altres àrees de l’escorça cerebral suggereix que la resposta a la simetria

és deguda en gran part a codis de processament intrínsec del sistema visual.

En no trobar-se entre els primats, significa que va adquirir el seu significat

durant el procés evolutiu humà.

Webs recomanades

Consultar l’hipertext so-
bre Las meninas a http://
www.uoc.edu/humfil/di-
githum/digithum1/jcam-
pas/menines.html
En castellà a http://
cv.uoc.edu/adf/
~04_999_01_u07/meni-
nas/hiper01.html
En anglès a http://
cv.uoc.edu/adf/
~04_999_01_u07/velaz-
quez/amenines.html

http://www.uoc.edu/humfil/digithum/digithum1/jcampas/menines.html
http://www.uoc.edu/humfil/digithum/digithum1/jcampas/menines.html
http://www.uoc.edu/humfil/digithum/digithum1/jcampas/menines.html
http://www.uoc.edu/humfil/digithum/digithum1/jcampas/menines.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/meninas/hiper01.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/meninas/hiper01.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/meninas/hiper01.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/meninas/hiper01.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/velazquez/amenines.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/velazquez/amenines.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/velazquez/amenines.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/velazquez/amenines.html
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Palladio: Villa Capra o Rotonda, 1566 -1571. Vicenza

La regla dels terços

La regla dels terços (el cos està dividit en dues parts; una part ocupa 1/3, i la resta del cos, 2/3) està relacionada amb la secció
àuria o divina proporció.
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Rectangle d’or

La raó àuria compleix la propietat següent:

Les línies vermelles es corresponen amb la proporció àuria, i les verdes, amb la regla dels terços.

La regla dels terços consisteix a dividir la imatge en tres terços imaginaris ho-

ritzontals i verticals. Els quatre punts d’intersecció d’aquestes línies fixen els

punts adequats per a situar el punt o punts d’interès, allunyant-lo del centre.

Cadascun d’aquests quatre punts d’intersecció es denomina punt fort. Si no-

més hi ha un punt d’interès, és preferible situar-lo en un dels quatre punts

d’intersecció esmentats en comptes de fer-ho directament al centre.

Això sol generar major atracció en l’espectador que quan el centre d’interès

és al centre mateix.
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En cas que hi hagués dos centres d’interès, és recomanable buscar dos d’aquests

punts, i sempre que sigui possible oposats, formant una diagonal.

Per què? Segons les anàlisis de visualització, la mirada s’adreça a quatre punts

i no al centre de l’objecte.

Jean-François Millet: L’Angelus, 1857-1859

Oli sobre tela. 55,5 × 66 cm. París, Museu d’Orsay

Arthur Streeton: La cabana del selector, 1890

Oli sobre tela. 51 × 76 cm. National Gallery of Australia
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Paul Chabas: Matí de setembre, 1912

Oli sobre tela. 163,8 × 216,5 cm. Metropolitan Museum, Nova York.

2.3.5. Llei d’aïllament

Suggereix més un bou de Lascaux que una fotografia d’un bou del National

Geographic o d’un pòster d’una cursa de braus.

No hem dit que un dels universals és la hipèrbole, l’exageració?

No�es�poden�donar�simultàniament�dos�patrons d’activitat neuronal que

se solapin.

Recordem l’exemple: no podem veure, alhora, les cares i el gerro.

Els recursos de l’atenció només es poden destinar a una entitat al mateix

temps. Si mirem la noia del calendari, ens dona molta informació que distreu

l’atenció (to de la pell, color dels cabells, mirada). Ometre la informació irre-

llevant permet estalviar operacions al cervell i concentrar-se en un element.

És el cas de les pintures parietals del paleolític.
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Exemple

a) És el dibuix d’una noia, la Nàdia, autista, quan tenia 5 anys
b) És un cavall dibuixat per Leonardo da Vinci
c) És el dibuix d’un nen «normal» de 8 anys

Els nens autistes poden tenir problemes en moltes àrees, però poden tenir un

camp de gran talent. La Nàdia, per exemple, no podia parlar, però feia uns

dibuixos increïbles, sobretot si els comparem amb els de nens no autistes.

Per què? Molts dels seus mòduls cerebrals estan danyats, però conserva una

part del teixit cortical al parietal dret. El seu cervell assigna d’una manera es-

pontània tots els recursos destinats a l’atenció al mòdul que encara funciona

(el parietal dret constitueix la part del cervell relacionada amb el nostre sen-

tit de la proporció artística; se sap perquè, quan està danyat, l’adult perd el

sentit artístic). La Nàdia, doncs, té el mòdul de l’activitat artística hiperactiu.

Però quan va madurar i millorar en les competències lingüístiques, va perdre

el sentit artístic.

2.3.6. La metàfora

«Que sus cabellos son de oro, su frente de campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus
ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello,
mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve [....].»

Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha (part 1a., cap. XIII, pàg. 115).

Quina és la base neuronal de la metàfora? I de la simbolització?

Ens pot ser útil per a estudiar-ho referir-nos a la sinestèsia (veure en colors

els números, les notes musicals, els dies de la setmana, és a dir, allò que és

seqüencial).
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Què la provoca? El gir fusiforme dels lòbuls temporals conté l’àrea de color

V4 (processa la informació del color), que és al costat de l’àrea que processa

els números visuals.

Exemple

La sinestèsia pot produir-se per una comunicació (sincronització) entre àrees que habi-
tualment no estan comunicades i que solen estar pròximes l’una a l’altra.

Si en comptes de números aràbics es fa amb números romans, no es veu el color: no és,
doncs, el concepte numèric allò que impulsa el color, sinó el seu aspecte visual.

El gir�fusiforme representa l’aspecte visual dels números i les lletres, no el concepte de
seqüència. La idea abstracta de número sembla que està en el gir�angular de l’hemisferi
esquerre (no es poden fer càlculs aritmètics si està danyat).

Per què es produeix aquest fenomen que sembla totalment inútil? Molts ar-

tistes i poetes tenen aquesta capacitat, i són experts a crear metàfores relacio-

nant conceptes que sembla que no tinguin vinculació. Però, en el fons, tots

la tenim.

Experiment

Imaginem-nos que estem davant d’un alfabet encara no desxifrat, però sabem que un
signe es pronuncia booba i l’altre kiki. Quin és quin?



© FUOC • PID_00248784 44 Sobre el receptor

El cervell fa una abstracció�sinestèsica�de�modalitat�encreuada i associa kiki

a la forma angulada, que no tenen res en comú, atès que la forma punxeguda

està feta de fotons que arriben a la retina, i el so kiki són ones que colpegen

l’oïda interna. Però el cervell les fusiona (pot ser una exaptació de la capacitat

d’executar una abstracció de modalitat encreuada necessària per a la mobili-

tat).

En pacients amb lesions al gir angular de l’hemisferi esquerre, les associacions

són fetes a l’atzar, tot i que són «normals» en tots els altres aspectes.

2.3.7. Origen del llenguatge

Podríem relacionar aquesta modalitat encreuada amb l’origen�del�llenguat-

ge? Com va evolucionar un vocabulari compartit de milers de paraules?

S’asseien al voltant del foc i deien: «això ho anomenarem pedra»?

L’exemple booba/kiki ens pot donar una pista: hi ha una traducció preexistent

i no-arbitrària entre�l’aspecte�visual d’un objecte representat al gir fusiforme

i la�representació�auditiva a l’escorça auditiva.

També hi ha una activació� encreuada entre l’àrea�visual�del� fusiforme i

l’àrea�de�Broca, a la part frontal del cervell, que genera programes que con-

trolen els músculs de la vocalització, fonació i articulació. Com ho sabem?

Experiment

Pronuncieu les paraules petit, miqueta, diminut, i fixeu-vos en què fan els llavis.

Ara diguem gran, enorme i gegantí. Hi ha un mimetisme a convertir formes visuals en sons.
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3. La resposta de l’espectador: anàlisi de casos

3.1. L’enquesta de Toronto de 1969

Quina és l’actitud del públic actual envers l’art modern? Com valora l’home

del carrer pintors com Picasso, Klee, Miró, Mondrian, Pollock, etc.?

Aquests són els resultats que es dedueixen d’una enquesta feta a Toronto sota

els auspicis del consell Internacional de Museus i l’ajut de la Unesco (1971) i

de la Comissió Canadenca d’aquesta organització.

L’enquesta va consistir a presentar una selecció de pintures modernes, classi-

ficades d’acord amb certes característiques, a una mostra representativa de la

població de Toronto, integrada per persones més grans de quinze anys. Es va

demanar als entrevistats que examinessin quatres sèries de deu targetes postals

cadascuna, amb reproduccions en color de pintures. No s’indicava ni el nom

dels artistes ni el títol dels quadres.

Quasi totes les obres d’art foren executades entre 1900 i 1960. A cada sèrie

hi havia, pel cap baix, un quadre de «referència» corresponent a un període

anterior, i aquests foren, precisament, els que més varen agradar. L’Angelus de

Millet, pintat el 1859 i força conegut en l’actualitat, fou l’obra preferida entre

les dues-centes vint que comprenia l’enquesta.

Què agrada, doncs, a la gent?

Referència bibliogràfica

El Correo de la Unesco (març
1971), any XXIV, pàg. 4-15.
Els resultats es donen a
conèixer en la revista Muse-
um (1969), vol. XXII, núm.
3-4.
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Jean-François Millet: L’Angelus, 1857-59

Oli sobre tela. 55,5 × 66 cm. Museu d’Orsay, París. Encàrrec: Thomas Gold Appleton cap al 1857

Un home i una dona reciten l’Àngelus, una pregària que recorda la salutació de

l’àngel a Maria en l’Anunciació. Han interromput la collita de patates i totes les

eines –la forca, el cistell, els sacs i el carretó– hi són representats. El 1865, Millet

va dir: «L’Àngelus és un quadre que vaig fer pensant en com, treballant amb

anterioritat als camps, la meva àvia mai va deixar, en sentir la campana, de fer-

nos parar la feina per a resar l’Àngelus per aquests pobres morts». És, doncs,

un record d’infància el que hi ha en l’origen del quadre, i no el desig d’exaltar

un sentiment religiós. D’altra banda, Millet no és practicant. En una escena

senzilla, vol ajustar els ritmes immutables dels camperols. Aquí, l’interès del

pintor se centra en el moment de la pausa, del descans.

Aïllat en primer pla, al centre d’una plana immensa i deserta, la parella de

camperols adquireix un aspecte monumental, tot i la petita mida de la tela.

Els seus rostres es deixen en la foscor, mentre que la llum subratlla les accions

i les actituds. La pintura expressa així un profund sentiment de recolliment i

Millet supera l’anècdota per a avançar cap a l’arquetip.

En un primer moment, Millet havia pintat dins de la cistella que hi ha a terra

una criatura de pocs mesos i que havia mort, i els dos personatges, drets com

els compungits pares que la miraven sense consol. Aquesta situació va com-

mocionar molt els que la van veure per primera vegada, i va rebre crítiques

de censura, de manera que el pintor va decidir retocar-la i va quedar com la

veiem ara.

«Camperol vaig néixer, camperol moriré. Tinc coses per a explicar tal com les he vist, i
em quedaré al meu terrer sense retrocedir ni un pas.»
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El que distingeix Millet és el caràcter exclusiu i metòdic d’un programa el sig-

nificat polític del qual és molt menys subversiu del que pensaven els seus con-

temporanis. Millet no s’interessa ni per la classe social dels camperols (en el

fons summament conservadora, i en la qual se sustenta el Segon Imperi), ni

per les seves característiques, sinó per la figura simbòlica del pagès i pels gestos

eterns. Parteix de la més rigorosa observació –«no faria res que no fos resul-

tat d’una impressió produïda per l’aspecte de la naturalesa»– per a tendir a la

simplificació i a la generalització: «si només depengués de la meva voluntat,

expressaria amb molta força l’arquetip, que, al meu parer, conté la més potent

veritat».

«Voldria que els éssers que represento fessin la impressió d’estar lliurats a la seva posa, i
que resultés impossible imaginar que se’ls pogués ocórrer la idea de ser una altra cosa.»

El 1848, any del Manifest Comunista i de les grans lluites obreres, Millet va

exposar un quadre amb un pagès treballant; l’ètica i la religiositat del treball

rural seran sempre els temes dominants en la seva obra. Per primera vegada un

treballador és presentat com a protagonista de la representació, com a heroi

moral. No obstant això, l’elecció de Millet és ambigua:

«Per què els pagesos i no els obrers de les fàbriques, la misèria dels quals és encara més
negra? Perquè l’obrer és un ésser desarrelat del seu ambient natural, devorat pel sistema,
acabat; per contra, el camperol encara està lligat a la terra, a la naturalesa, a les formes
de treball i de vida tradicionals, a la moral i la religió dels seus pares. [...] La burgesia
s’entusiasma amb Millet perquè pinta pagesos, que són treballadors bons, ignorants, que
no plantegen reivindicacions salarials ni vel·leïtats progressistes; però Millet expiarà el
seu error polític fent un pas enrere com a pintor. Duu a terme una regressió des del
realisme al naturalisme romàntic: escull continguts «poètics», s’inclina per les penombres
envolupants que uneixen entre sí figures i paisatges mitjançant suggeridors efectes de
llum, per motius patètics.» (Argan, 1998)

Exemple

L’estructura compositiva del quadre és clarament reticular: un terç, en sentit horitzontal,
per a cada element (cel, camp dividit per l’alçaria del carro); un terç, en sentit vertical,
els dos personatges que divideixen el quadre igualment, i hi donen així una aparença
sòlida, reforçada per la simetria de les línies obliqües i una clara simbologia dels sexes:

Referència bibliogràfica

Argan, Giulio Carlo (1998).
El arte moderno. Del iluminis-
mo a los movimientos contem-
poráneos (2a. ed., pàg. 66).
Madrid: Ediciones Akal.
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l’home, el treball, i la dona, la submissió (recordem el text de l’anunciació: «vet aquí
l’esclava del senyor»!).

Com s’ha dit, i amb poques excepcions, els quadres de referència, que perta-

nyien a la segona meitat del segle XIX, però on també figuraven obres de Char-

din (segle XVIII) i de Vermeer de Delft (segle XVII), foren els favorits del públic.

Es palesa que, en relació amb l’art modern, la gent pot no saber el que li agrada,

però afirma amb extraordinària vehemència què és el que no li agrada. I el

públic és constant en les seves preferències i les seves aversions, i l’edat, el

sexe, l’ocupació i l’educació hi influeixen poc.

El públic tendeix a apreciar els quadres amb què està familiaritzat, però rebutja

els estils embrollats i les innovacions en general.

«Una vegada exposades, les obres d’art arriben a ser conegudes pel públic, que s’hi fami-
liaritza, la qual cosa suscita un sentiment oposat al menyspreu.»

William J. Withrow, director de l’Art Gallery d’Ontàrio.

Jean Dubuffet: La barba dels retorns incerts, 1959

Oli sobre tela. 116,1 × 89,2 cm. MoMA, Nova York

Es coincideix en les obres que menys agraden. La gent considera més fàcil dir

què és el que no li agrada. Sembla que la paraula agradar és un terme ambi-

gu que pot tenir moltes interpretacions, cap de les quals comporta necessàri-

ament la idea de delectança, de fruïció; en canvi, no agradar representa una

sensació o una emoció molt difosa. Les pintures més impopulars van ser les

de Dubuffet: La barba dels retorns incerts (fou relegat al darrer lloc pel 78% dels

enquestats, els quals afirmaven que «no era una obra d’art») i Paisatge del que
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és mental. Els artistes més «detestats» foren Léger, De Kooning, Miró i Pollock.

El vell guitarrista, de l’època blava de Picasso, va ser el preferit de la seva sèrie.

Sembla, doncs, que quan la gent pot «reconèixer» els objectes pintats o els

quadres són de fàcil «interpretació», solen agradar més.

Es corrobora la idea que el gust del públic és molt conservador. Al marge d’estils

i formes d’expressió, l’elecció es va inclinar a favor de les pintures menys re-

volucionàries, de les més inspirades en un esperit conservador. Artistes tan

populars com Degas, Renoir i Monet quedaren relegats al mig o al final de la

classificació cada cop que s’hi incloïen les seves obres de caràcter més experi-

mental. Segons el doctor Theodore Heinrich, membre de la comissió investi-

gadora de Toronto i ex director del Royal Ontario Museum:

«Tot i que els cercles especialitzats en l’esfera de la comunicació pretenen que els invents
de la generació actual hagin accelerat considerablement el ritme d’assimilació de la in-
formació i la difusió dels coneixements i a despit de l’afirmació d’alguns artistes i crítics
que, en conseqüència, qualsevol innovació en matèria d’art aconsegueix avui una accep-
tació igualment ràpida, podem ara afirmar amb certesa el contrari.

Pel que fa a l’art, continua essent vàlida la vella observació que hi ha un retard més o
menys constant de dues generacions, és a dir, un mínim de mig segle, entre les innova-
cions creadores importants i la seva acceptació generalitzada pel públic. Malgrat tots els
avenços tècnics en matèria d’informació i l’enorme difusió de l’ensenyament, dubtem
que el retard amb què es produeix aquesta acceptació hagi disminuït ni tan sols en una
setmana.»

Des d’aquesta perspectiva, pot ser significatiu el fet que tres dels quatre quadres

rebutjats amb més violència –Soldats jugant a les cartes de Léger, Brücke III de

Feininger i Composició en blau de Mondrian– foren pintats el 1917, és a dir,

cinquanta anys abans de l’enquesta.

Fernand Léger: La partida de cartes, 1917

Oli sobre tela. 129 × 193 cm. Museu Köller-Müller d’Otterlo, Holanda
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Lionel Feininger: Brücke III, 1917

Oli sobre tela. Museum Ludwig, Colònia

Piet Mondrian: Composició en blau B, 1917

Oli sobre tela. Kröller-Müller Museum, Països Baixos

Quins són els aspectes de l’art modern que el públic rebutja?

• la representació no tradicional dels temes religiosos (per exemple, El Crist

groc de Gauguin).

• les línies anguloses o punxegudes.
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• la deformació d’objectes familiars.

• les obres que expressen amenaça o fatalitat.

• obres que produeixen en el públic la sensació que l’artista vol burlar-se’n.

• el que és inintel·ligible (difícil de reconèixer): necessita que el quadre li ofe-

reixi la possibilitat de demostrar les seves aptituds descodificadores («això

és un sant Josep»...). Si no sap què dir, se sent frustrat.

• es considera que el «bon art» té un sentit que tothom pot captar fàcilment:

si el quadre no s’entén a la primera, o no és art o no és bona pintura.

• la confusió visual.

• la referència a problemes socials: allò que en matèria de violència i altres

perversions constitueix un lloc comú en la televisió, es considera que no

ha de ser tema de la pintura.

• s’accepten les formes geomètriques quan són dominants i senzilles, i es

prefereixen els cercles i els ovals als quadrats i els rectangles.

• la forma masculina es pot representar de manera aproximada, però no es

tolera cap deformació de la figura femenina.

• es critiquen els colors apagats, opacs o cridaners o llampants (colors vius).

Es considera desagradable el predomini del vermell i del verd, excepte en

paisatges. No agraden els colors que «no són naturals».

• es rebutja el que és massa satíric o abstracte, i hi ha una preferència pel

realisme, la perspectiva, les línies definides i els colors freds.

3.2. La polèmica per l’obra de Buren al Palais Royal de París

«L’art modern és comunista perquè és distorsionat i lleig, perquè no glorifica el nostre bell
país, el nostre poble feliç i somrient i el nostre progrés material. L’art que no embelleixi
el nostre país amb senzillesa i claredat, i d’una manera que qualsevol pugui entendre,
alimenta la insatisfacció. Raó per la qual s’oposa al nostre Govern, i els qui el creen i
promouen són els nostres enemics.»

«Modern art is Communistic because it is distorted and ugly, because it does not glorify our be-
autiful country, our cheerful and smiling people, our material progress. Art which does not glorify
our beautiful country in plain simple terms that everyone can understand breeds dissatisfaction.
It is therefore opposed to our government and those who promote it are our enemies»

Congressista George A. Dondero (1883-1968), de Michigan

Referència bibliogràfica
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El gran públic, perplex i desorientat davant d’obres que no comprèn1, sovint

hi reacciona en contra. Vegem-ne un exemple:

Daniel Buren: Les deux plateaux (columnes de Buren)

Pati del Palais-Royal, 1986. 260 columnes en 3.000 m2. París. Encàrrec: Ministeri de Cultura i Comunicació del president
Mitterrand

Plaça del Palais Royal, 1 d’agost del 1968

(1)Certament, la immensa majoria
de públic no entén l’art contempo-
rani: vol dir això que sí que entén
l’art egipci, la pintura del renaixe-
ment o del barroc, l’academicisme
o el cubisme?
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Jules Hardouin-Mansart: Place Vendôme, projecte del 1699

Jacques Gondouin i Jean-Baptiste Lepère: Colonne Vendôme, 1810. A dalt, a l’esquerra, la plaça Vendôme el 1968.

Situem-nos a la plaça Vendôme de París, amb la seva columna al bell mig,

símbol de la centralització, del poder militar, una glorificació de Napoleó i

dels somnis de potència colonial2. Vet aquí, doncs, un tipus d’urbanisme i

de monument públic. Una manera de significar un espai públic al servei del

poder.

Des d’aquesta perspectiva, Daniel Buren intenta crear un antimonument pú-

blic en una altra de les places més famoses i prestigioses de París: la Cour

d’Honneur du Palais Royal.

Què representa la columna de la plaça Vendôme? La idea de monument com

a únic objecte gloriós l’aura de la verticalitat del qual –obeliscs antics i herois

de guerres passades– fa tan poderós, que gairebé cal adorar-lo.

Què fa Buren? Observem que es tracta d’un pati porticat, i que les columnes

són un motiu omnipresent en l’arquitectura francesa. Per tant, utilitza un mo-

tiu típic, però el multiplica fins a l’absurd, i deixa les columnes inacabades, no

sostenen res, contradiuen el paper que se n’espera; no són, doncs, funcionals.

(2)Va ser erigida per Napoleó
per a commemorar la batalla
d’Austerlitz.
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Envaeix un espai, una plaça urbana al costat d’un parc i envoltada per la Co-

médie Française, diversos ministeris, dos tribunals suprems de la República i el

Ministeri de Cultura amb els seus tendals de ratlles blanques i negres, imitats

de manera divertida per Buren en el seu disseny de columnes.

Quins aspectes cal tenir presents per a entendre aquesta obra?

• Es tracta d’un gran projecte, car, que feia necessària l’excavació i remode-

lació de la plaça. Defensat pel ministre de Cultura, Jack Lang, fou apro-

vat pel president François Mitterrand com el projecte més intel·ligent dels

presentats (el govern socialista volia mostrar el seu interès per la cultura

contemporània: cal recordar que, a partir de 1981, a París es realitzaren

diversos projectes com La Très Grande Bibliothèque, L’Arche de la Défense,

Les halles de la Villette, la Pyramide du Louvre).

• El pati del Palais Royal és un dels espais més centrals i sensibles per als

parisencs (el palau fou erigit per ordre del cardenal Richelieu, residència

de Lluís XIV i dels ducs d’Orleans, seu de la Comédie Française, centre

d’intrigues polítiques i socials –en un dels seus cafès Camille Desmoulins

va proclamar que la monarquia havia arribat a la seva fi, i dos dies des-

prés tenia lloc la presa de la Bastilla–, saquejat durant la revolució de 1848

fou, durant el Segon Imperi Francès, l’habitatge d’una branca de la família

de Napoleó, i un dels llocs més coneguts per la prostitució i les apostes),

i l’estratègia visual de Buren va desvetllar molts fantasmes i records que

molts parisencs haurien preferit no remoure.

• És un projecte que es negava a seguir el joc de l’escultura tradicional: una

peça central i centralitzadora, imponent, narcisista, dominant i controla-

dora. Buren prefereix envair el lloc, conquerir el pla horitzontal (que per-

met interactuar, moure-s’hi, canviar de direcció) per a evitar l’autoritat del

vertical, i permetre una mirada descentralitzada, en la qual l’espectador
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decideix on mirar i des d’on (no com la mirada totalitzadora que imposa

la columna central).

• Distribueix les seves columnes en una quadrícula que es correspon amb

l’estructura de l’edifici que hi ha, i prolonga l’antiga columnata dins de

la plaça, com si fos un mirall, per a relacionar l’antic amb el nou, els fan-

tasmes d’abans amb la política d’ara. Aquesta mena de «jardí a la france-

sa» que la quadrícula recorda no fa res més que alertar l’espectador que la

modernitat qüestiona el passat amb les armes de l’enemic. I aquest diàleg

entre el passat i el present és el que va traslladar, també, a l’opinió pública,

i va ser recollit al diari dretà Le Figaro, i també als grafits i pintades a la

tanca que encerclava el pati durant la seva construcció.

Reaccions dels francesos davant les columnes de Buren:

1)�En�pro:

«Aquestes columnes aguanten el cel i prou.»

«Jo prefereixo les columnes de Buren als (coronels) de la columna de Le Figaro.» (Joc
amb la paraula columna, que inclou l’afirmació que l’obra de Buren no és tan opressiva
o militarista com Le Figaro.)

2)�En�contra:

«El que seria bonic a la Défense és lleig al pati del Palais Royal.»

«És realment massa vulgar.»

«Reflecteix absolutament el gust d’un jueu.»

«L’esquerra profana l’art amb la seva lletjor sense ànima.»

«Un ha de ser d’esquerres, lleig i sense ànima per a massacrar la bellesa d’aquesta manera.»

«Això mostra les tendències pedòfiles de Jack Lang.»

«Són tots uns marietes.»

«Lang erigeix tantes columnes perquè la té petita.»

«És com Auschwitz.»

«Quants uniformes de presoners heu utilitzat?»

«Ben fet, àrabs.»

«Si els francesos no reaccionen, és que ja no són francesos.»

«Estem disposats a obrir una subscripció per a pagar la demolició i neteja d’aquestes
escombraries que estan al centre d’aquest meravellós conjunt del segle XVIII. Faig una
crida als francesos autèntics.»

«Això és obra d’un boig.»

«Gràcies als nostres reis, que ens llegaren la bellesa.»
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Aquests comentaris treuen a la llum les fòbies sexuals, racials i antisemítiques

d’un segment de la societat parisenca (no és aquesta la funció de les obres

d’art contemporànies en la postmodernitat?). L’obra actua com a detonant

que allibera una lectura política de l’espai. Una part de les reaccions negatives

van anar contra l’aspecte modern dels cilindres enfrontats amb l’entorn: les

columnes truncades semblava que es «burlessin» de les tradicionals, i d’aquí

l’enyorança d’un passat que ja no existia, d’un retorn a l’Acadèmia, a Poussin;

altres foren reaccions polítiques d’una dreta que encara no s’havia recuperat

de la victòria de Mitterrand el 1981. La violència dels termes reaccionaris, ra-

cistes i sexistes no podia ser tant contra unes columnes, sinó contra el record

històric que desvetllaven. I la dreta mai no pot suportar la història. Els qui

menyspreaven l’obra de Buren haurien volgut una ampliació de les columna-

tes, però de les «autèntiques», no les de Buren; la continuació de la columnata

hauria ampliat el passeig d’una manera familiar. Calia mantenir l’ordre i do-

nar, visualment, la il·lusió de seguretat pública (no és la dreta la que sempre

fa campanya apel·lant a la inseguretat i als temors públics?).

Per què l’obra de Buren és crítica? Perquè va posar columnes truncades on

n’hi hauria d’haver de clàssiques bellament treballades o, alternativament, be-

lles columnes en ruïnes com el vestigi romàntic d’un passat lamentable; però

ell substitueix la ruïna romàntica per una estètica de cambra de bany: rajoles

blanques i negres. I aquesta elecció va obrir l’oportunitat d’atacar el sionisme

del Ministeri de Cultura, complementat amb una pèrdua de la virilitat. Debat

polític mesclat amb sexualitat i virilitat, com si tot estigués connectat. I de

música de fons, la identitat de França, del que constituïa ser un francès autèn-

tic en una època de globalització.

3.3. El cas del Tilted Arc de Richard Serra

Durant la presidència de John F. Kennedy es van establir dos programes

per a l’encàrrec d’obres d’art per a espais públics. Una agència federal,

l’Administració de Serveis Generals (GSA, General Services Administration) va

establir el programa Arts-in-Architecture el 1963, seguit el 1967 pel d’Art en

Espais Públics de la Fundació Nacional per a les Arts (NEA, National Endow-

ment for the Arts). En el programa Arts-in-Arquitecture de la GSA, el 0,5% dels

costos d’un edifici federal havien de ser destinats a art públic. Des de 1972 això

ha comportat l’encàrrec de més de dues-centes pintures, escultures, tapisseries

i peces de fibra realitzades per artistes coneguts, tant nacionals com internaci-

onals. Entre els artistes comissionats hi ha Louise Bourgeois, Alexander Calder,

Mark di Suvero, Louise Nevelson, Isamu Noguchi, George Segal, Tony Smith,

Frank Stella i Claes Oldenburg.

L’objectiu d’aquests programes és donar rellevància als espais públics i

expandir la consciència pública de l’art contemporani per mitjà de la

instal·lació d’obres d’art d’artistes nord-americans contemporanis, i construir

una «col·lecció nacional» d’obres d’art d’artistes nord-americans contempora-

Reflexió

Després de la derrota nord-
americana a Indoxina, el 1975,
Kissinger declarava: «no ens
podem permetre el fet de dis-
cutir sobre el passat; el que ne-
cessitem és la unitat nacional
amb vistes al futur». Què ha
passat amb el jutge Garzón i la
recuperació de la memòria his-
tòrica i de les fosses del fran-
quisme?
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nis que seria exhibida d’una manera geogràficament dispersa. Per a assegurar

una varietat d’artistes de diversos llocs del país, l’encàrrec estava limitat a una

obra per artista.

Tilted Arc era una escultura site-specific3 encarregada originalment per

l’Administració de Serveis Generals (ASG) dels Estats Units dins del progra-

ma Arts-in-Architecture4 per a la Foley Federal Plaza a Manhattan, Nova York

(Kammen, 2006), una zona d’alta densitat laboral, davant de l’oficina federal

Jacob K. Javits –el segon edifici més gran del país després del Pentàgon, cons-

truït el 1968 per a allotjar les oficines regionals de l’Administració General de

Serveis o GSA–, i envoltat per altres edificis federals. L’obra d’art postminima-

lista va ser dissenyada per l’artista Richard Serra i construïda el 1981(Hopkins,

2000). Després d’un llarg debat, es va retirar el 1989 a conseqüència d’una

demanda.

Richard Serra és un dels principals escultors minimalistes que va començar

la seva notable producció artística després de graduar-se a la Universitat de

Yale, on va estudiar Belles Arts (Michalos, 2007). Aquest treball és un exemple

del seu estil minimalista, conceptual. Serra tenia quaranta anys quan va crear

Tilted Arc i ja era un artista respectat; per tant, es va originar molta expectació

quan la seva obra va ser desmuntada (Bresler, 2007).

A mitjan de la dècada de 1970, la GSA va decidir encarregar una obra d’art

perquè fos instal·lada a la plaça davant de l’entrada de l’edifici. La comanda

no va ser realitzada durant la construcció de l’edifici, ja que el programa Arts-

in-Architecture havia estat temporalment suspès. El 1979, la NEA, a qui la GSA

havia encarregat l’elecció d’artistes i obres, va designar una comissió (Patri-

cia Fuller de la NEA, Joseph Colt, d’una firma d’enginyeria arquitectònica, els

curadors de museu Suzanne Delehanty, de SUNY-Purchase, i Ira Licht, de la

Universitat de Miami, Florida, i el professor d’història de l’art i crític d’art Ro-

bert Pincus-Witten, de la Columbia University de Nova York) per a seleccionar

un treball, procés instituït per a assegurar-ne la qualitat artística. La comissió

va premiar Serra amb l’encàrrec per a dissenyar una obra per al lloc. Després

d’intensos estudis d’enginyeria i prolongades negociacions, el disseny propo-

sat per Serra va ser aprovat. L’obra va ser instal·lada a la plaça el mes de juliol de

1981. Es va pagar a l’artista 175.000 dòlars per l’escultura, i l’artista va testificar

que no hi va haver guany per a ell, fet corroborat pel programa Arts-in-Archi-

tecture, atesos els enormes costos de la producció i instal·lació de l’escultura.

(3)Obra creada per a existir en un
lloc concret. Sovint es tradueix per
instal·lació o s’utilitza l’expressió
llatina in situ.

(4)Cfr. General Services Administra-
tion a https://www.gsa.gov/por-
tal/content/104456
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Richard Serra: Tilted Arc, 1981 (desmuntada el 1989)

Acer COR-TEN. 3,6 m d’alt × 36,6 m de llarg. Federal Plaza, Nova York

En dividir en dos la plaça amb aquesta escultura, Serra va manifestar que la

seva intenció era comprometre el públic en un diàleg que realcés, tant con-

ceptualment com perceptivament, la seva relació amb la plaça.
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Tilted Arc va ser rebut amb hostilitat per molts dels oficinistes de la plaça fe-

deral (Storr, 1989). Dos mesos després de la seva instal·lació es va presentar a

la GSA una petició requerint la remoció de l’escultura amb el suport de mil

tres-centes signatures d’empleats federals que treballaven a la plaça i als seus

voltants. Qualificaven l’escultura com el mur de Berlín de Foley Square. The

New York Times va descriure-la com «una de les obres d’art públic més lletges

de la ciutat», i més tard va criticar l’obra de Serra per no oferir «un motiu agra-

dable d’identificació amb els oficinistes», i alegrar que la seva «textura aspra

reforçava en ells la resistència al treball». L’arquitecte de l’edifici Javits, Alfred

Easton Poor, va enviar una carta a la GSA la tardor després de la instal·lació de

l’escultura, amb l’objecció que obstruïa la vista d’un edifici a un altre i des de

l’edifici a la font, també ubicada a la plaça federal, i que ell, que va dissenyar

l’edifici, no va ser consultat. El 1984, un congressista novaiorquès i un jutge

federal també van sol·licitar la seva remoció (ACA. Public Art/Public Contro-

versy, 1987).

En una consulta pública convocada per la GSA el 1985, els funcionaris van

manifestar que l’arc atreia rates, grafiters i traficants de drogues. «És com una

cicatriu a la plaça, i crea un efecte comparable al d’una fortalesa», va dir un

administratiu. Més de 100 artistes, crítics, directors de cinema i altres perso-

natges de la cultura es van manifestar en defensa de Serra, i van comparar la

seva posició amb la dels artistes censurats a l’Alemanya nazi i amb els cons-

tructors de la torre Eiffel.

El 1986, mentre la GSA es preparava per a desmuntar l’escultura, Serra va inter-

posar una demanda per trenta milions de dòlars, argumentant que el desman-

tellament de l’escultura incomplia el seu contracte amb la GSA i els seus drets

constitucionals de llibertat d’expressió. La sentència del jutge federal va decidir

que «la localització d’una propietat del Govern és assumpte de l’Administració

pública», ja que Serra havia venut el seu treball a la GSA, i n’havia perdut

qualsevol control.

Referències
bibliogràfiques

Storr, Robert (1989). «Til-
ted Arc: Enemy of the Peo-
ple?». Art in the Public Inte-
rest (pàg. 269-285). Michi-
gan: UMI Research Press. En
línia a https://msu.edu/cour-
se/ha/452/storrtiltedarc.htm
ACA. Public Art/Public Con-
troversy (1987). The Tilted Arc
on Trial. Nova York: Ameri-
can Council for the Arts Bo-
oks.

Què planteja el cas Serra? (Michalos, 2007).

D’una banda, l’incompliment (hi ha qui ho considera abrogació) governamen-

tal del contracte. Serra argumentava que el que el va induir a contreure el com-

promís contractual va ser la promesa que l’obra seria instal·lada de manera

permanent al lloc per al qual havia estat dissenyada. Tot i que la promesa va

ser oral, Serra reclamava l’incompliment del contracte.

D’una altra, els que donaven suport al manteniment de l’escultura, al marge

de si els agradava o no, defensaven la llibertat artística d’expressió i la pro-

tecció de la censura sota els drets de la Primera Esmena. També emfasitzaven

l’especificitat de l’obra per al lloc, la qual cosa donava suport a l’opinió de

Serra que la remoció de l’obra seria equivalent a la seva «destrucció», i que la

GSA tenia l’obligació de mantenir l’acord contractual.
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Finalment, els qui desitjaven la remoció de l’escultura argumentaven que la

responsabilitat oficial envers el benestar estètic públic estava essent transgre-

dida per la presència permanent d’una obra que no agradava. També argumen-

taven que l’art públic no havia d’ofendre el públic que el paga, i que mantenir

una obra contra els desitjos del públic interferiria amb la «llibertat d’expressió»

d’aquest últim, que l’agència estava obligada a protegir. Mantenien, també,

que la GSA havia adquirit l’obra, i això li donava el dret de retirar-la; que qual-

sevol garantia de permanència era contingent respecte a la circumstància, atès

que no era esperable que ni l’edifici ni el lloc perduressin per sempre.

Tenien el públic i els oficials governamentals el dret de sentenciar la remoció

d’una escultura pública encarregada i contractada amb fons del Govern? D’una

banda, la comunitat que va haver de viure amb l’escultura (i que indirectament

va pagar-la amb els fons públics) no va ser consultada en la selecció de l’artista

o l’obra d’art. L’obra va ser, segons molts, confrontativa i, almenys, imposada.

D’altra banda, l’artista havia estat seleccionat i contractat per una comissió

d’experts en art i un procés governamental aprovat en el moment oportú.

Ell va respectar les estipulacions del seu contracte. A més, la major part dels

professionals de l’art creuen que l’art públic és i ha de ser desafiant, i que si

el públic és el guardià d’allò seleccionat per a art públic, l’esfera d’allò que es

mostrarà serà severament estreta, i molts estils artístics contemporanis (i, per

això, llavors, menys acceptats) seran censurats (Senie, 2001).

3.3.1. Arguments per a desmuntar i traslladar el Tilted Arc

1)�El�representant�Ted�Weiss

«Imagini’s, si ho desitja, aquest bloc corbat d’acer soldat, de vint peus d’alçària, cent vint
peus de llarg i amb un pes de més de setanta-tres tones, dividint el carrer davant de casa
seva, i podrà imaginar la reacció al Tilted Arc d’aquells que viuen i treballen a l’àrea.

A l’efecte de xoc se suma la pàtina d’òxid natural de l’escultura, que li dona l’aparença
d’un mur de metall oxidat. Molts dels que van veure primer el Tilted Arc el recorden com
una peça de material de construcció abandonada, una relíquia potser massa gran i pesant
per a poder moure-la.

Es diu que l’artista ha intentat amb aquesta peça «alterar i dislocar la funció decorativa
de la plaça». Si aquesta va ser la intenció, un pot concloure la discordança de l’escultura
i l’efecte desorientant que l’artista ha aconseguit eloqüentment.

Però què hi ha d’aquells que viuen i treballen a les rodalies? L’escultura talla un gran
camí que travessa el centre de la plaça, dividint-la en dos i actuant com una barrera per
a l’entrada principal a l’edifici. Accedir a l’edifici és difícil i confús, i els patrons normals
de caminada d’aquells que entren i surten de l’edifici estan en disrupció.

El temps trobarà una nova locació per al Tilted Arc.

El senyor Serra argumenta que atès que el seu treball és per a aquest lloc específic, portar-lo
a una altra ubicació seria destruir-lo. Sosté que posseeix un dret de propietat en relació
amb la plaça tan autèntic com el d’una pintura en relació amb la seva tela. Suggereixo
que hi ha altres drets vàlids sobre la plaça que entren en conflicte amb els del senyor
Serra. La comunitat –aquells milers de persones que viuen i treballen a l’àrea– té el dret
de reclamar aquest petit oasi per al respir i la relaxació per als quals va ser projectat.»

2)�Phil�La�Basi
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«He estat empleat federal durant vint anys, uns onze en aquest edifici.

Abans de res, voldria dir que realment m’ofèn la suposició que aquells de nosaltres que
ens oposem a aquesta estructura som uns cretins o una mena de reaccionaris.

El que veig és una cosa que llueix com un parany per a tancs, per tal de prevenir un atac
armat del Barri xinès en cas d’una invasió soviètica. Penso que probablement ni tan sols
funcionaria, perquè un bon tanc rus probablement la trauria.

Per a ser molt seriós, no l’anomenaria Tilted Arc. Per a mi llueix com metall doblegat
o tort. Penso que si podem anomenar art això, podem anomenar art qualsevol cosa.
Penso que qualsevol d’aquestes persones presents podria venir amb una bicicleta vella i
trencada, potser aixafada per un cotxe, o qualsevol altra peça de material, i col·locar-la i
anomenar-la art i donar-li algun nom. Penso que això fou el que es va fer aquí.»

3)�Joseph�Liebman

«Sóc l’advocat a càrrec de l’oficina del Camp Comercial Internacional, Divisió Civil, del
Departament de Justícia dels Estats Units, amb oficines situades al número 26 de Federal
Plaza.

He treballat al número 26 de Federal Plaza des de 1969. La plaça mai no va complir totes
les meves expectatives, fins al 1980 la vaig considerar com un espai de relaxació on podia
caminar, seure i contemplar de manera reposada. Tant ara com llavors, els raigs de sol
banyen la plaça, i creen noves vistes i estats d’ànim pel seu espai vibrant, no desafiant.

Recordo aquells moments. Recordo la fresca rosada de la font humitejant l’aire calent.
Recordo els concerts de bandes. Recordo els sons musicals dels nens del barri jugant a
la plaça mentre les seves mares passejaven amb els cotxets de bebè. Recordo caminar
lliurement per la plaça, contemplant l’examen d’un testimoni, no molest per la presència
d’altra gent mantenint una conversa, o joves enamorats agafant-se la mà.

Totes aquestes coses són ara només records.

Indiferent als èxits artístics del seu creador, Tilted Arc fracassa en l’addició de valor signi-
ficatiu a la plaça. L’arc ens ha condemnat a menar vides més buides. Els nens, les bandes
i jo ja no visitem la plaça. A més, l’arc divideix l’espai contra si mateix. Qualsevol que
sigui el valor artístic que l’arc pugui tenir no justifica la disrupció de la plaça i de les
nostres vides.

L’arc, una creació de mà mortal, cedirà. Reubiqueu-la en una altra terra. Indulteu-nos de
la nostra desolada condemna.»

4)�Jutge�Dominick�DiCarlo

«Vaig tenir la meva primera trobada amb el Tilted Arc després de saber que contemplaven
la possibilitat de nomenar-me per a la Cort de Comerç Internacional dels Estats Units.
Conduïa pel carrer Centre quan el vaig veure. Què és això? És una peça corbada de ferro
de 120 × 20 peus. Havent tornat recentment de visitar les nostres ambaixades a Roma,
Islamabad, Rangoon i Bangkok, vaig concloure que aquest objecte de ferro corbat era una
barricada antiterrorista, part d’un programa de xoc per a protegir els edificis governamen-
tals nord-americans contra activitats terroristes. Però per què aquella enorme barricada?
Era això una sobrereacció? Per què en ciutats on l’activitat terrorista és molt més gran hi
ha tanques d’autopista comparativament atractives i prou pilars per a fer aquesta tasca?

Després de la meva reunió amb la cort, em van dir que això era art. Era això una cosa
de bellesa? Podria ser-ho, en tant que la bellesa és en els ulls de l’espectador. Devia fer el
creador una declaració política? Potser era una peça descartada i corbada del teló d’acer.
O potser l’autor expressava la seva visió sobre la política comercial. Això és la Cort de
Comerç Internacional. La barrera de ferro era simbòlica des d’un punt de vista protecci-
onista?

No hem de conjecturar per què el mur de ferro estava situat a la plaça. Els responsables
ens ho han dit. Va ser per a alterar i dislocar la funció decorativa de la plaça, per a redefinir
l’espai, per a canviar l’experiència de la plaça dels espectadors. La intenció era destruir el
concepte artístic original de la plaça, el concepte dels seus arquitectes.
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Objectar la remoció de la paret de ferro sobre la base d’un dret honest, moral, de preservar
la integritat de l’obra és sorprenent, des del moment que la intenció de l’escultor va ser
destruir una altra creació artística.»

5)�Danny�Katz

«Em dic Danny Katz i treballo en aquest edifici com a porter.

La culpa recau sobre tot aquell involucrat en aquest projecte des del començament per
oblidar l’element humà. No crec que aquest assumpte sigui elevat a una disputa entre
les forces de la ignorància i l’art, o l’art contra el Govern. Jo realment en culpo menys
el Govern, perquè fa ja temps que va perdre la seva dimensió humana. Però dels artistes
n’esperava molt més.

No esperava que diguessin que depenien del cansat i perillós raonament que el Govern
va fer un tracte, de manera que deixem viure el populatxo amb l’acer perquè és un tracte.
Aquest tipus de mentalitat condueix a les guerres. Tenim un tracte amb Vietnam.

No esperava escoltar l’arrogant posició que l’art justifica interferir en els simples plaers
de l’activitat humana en una plaça. No és una gran plaça per als estàndards internacio-
nals, sinó que és un petit refugi i lloc de revivificació per a la gent que condueix per a
treballar en contenidors d’acer, treballar en habitacions segellades, i respirar aire reciclat
cada dia. És el propòsit d’un art en espais públics segellar una ruta d’escapament, pressi-
onar l’absència de gaudi i esperança? No puc creure que aquesta fos la intenció artística,
encara que per a la meva tristesa, per a mi aquest ha estat l’efecte dominant de l’obra, i
tot és culpa de la seva posició i ubicació.

Puc acceptar qualsevol cosa en art, però no puc acceptar l’assalt físic i la completa des-
trucció de l’activitat humana senzilla i humil.

Cap obra d’art creada amb menyspreu per la humanitat comuna i corrent, i sense respecte
per l’element comú de l’experiència humana pot ser gran. Sempre estarà mancada de
dimensió.

No crec que el menyspreu estigui en l’obra. L’obra és prou forta per a erigir-se sola en
un lloc millor. Jo suggeriria al senyor Serra que aprofités aquesta oportunitat per a sortir
del fiasco i sol·licitar que l’obra sigui traslladada a un lloc on pugui mostrar millor la
seva bellesa.»

3.3.2. Arguments per a preservar el Tilted Arc

1)�Richard�Serra

«Em dic Richard Serra i sóc un escultor nord-americà.

No faig objectes portàtils. No faig obres que puguin ser reubicades o ajustades a un lloc.
Faig obres que tracten amb els components de l’entorn de llocs donats. L’escala, la mida
i la ubicació dels meus treballs per a un lloc específic estan determinats per la topografia
del lloc, tant si aquest és urbà, paisatge o un tancament arquitectònic. Les meves obres
esdevenen part de i estan construïdes dins de l’estructura del lloc, i sovint elles reestruc-
turen, tant conceptualment com percentualment, l’organització del lloc.

Les meves escultures no són objectes perquè l’espectador s’hi aturi i miri fixament. El
propòsit històric d’emplaçar una escultura sobre un pedestal va ser establir una separació
entre l’escultura i l’espectador. Estic interessat a crear un espai conductual en el qual
l’espectador interactuï amb l’escultura en el seu context.

La identitat d’un com a persona està estretament connectada amb l’experiència pròpia
de l’espai i del lloc. Quan un espai conegut és canviat per la inclusió d’una escultura
per al lloc específic, un és forçat a relacionar-se amb l’espai de manera diferent. Aquesta
és una condició que pot ser engendrada només per l’escultura. Aquesta experiència de
l’espai pot sobresaltar alguns.

Quan el Govern em va invitar a proposar una escultura per a la plaça, va sol·licitar una
escultura permanent per al lloc específic. Com l’expressió implica, una escultura per al
lloc específic és aquella concebuda i creada en relació amb les condicions particulars d’un
lloc específic, i només per a aquestes condicions.
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Traslladar, remoure el Tilted Arc, llavors, seria destruir-lo.

S’ha suggerit que el públic no va triar instal·lar l’obra en primer lloc. De fet, l’elecció de
l’artista i la decisió d’instal·lar l’escultura permanentment a la plaça va ser feta per una
entitat pública: la GSA. La seva determinació va fer-se sobre la base d’estàndards nacionals
i procediments acuradament formulats, i un sistema de jurat va assegurar imparcialitat,
i la selecció d’art de valor perenne.

La selecció d’aquesta escultura va ser, llavors, feta per i en nom del públic.

L’agència va fer els seus encàrrecs i va signar un contracte. Si la seva decisió és revertida
en resposta a pressions provinents de fonts exteriors, la integritat dels programes gover-
namentals relacionats amb les arts es veurà compromesa, i els artistes no hi participaran.
Si el Govern pot destruir obres d’art quan es confronten amb aquestes pressions, la seva
capacitat per a fomentar la diversitat artística i el seu poder per a salvaguardar la llibertat
d’expressió creativa estarà en perill.»

2)�Fred�Hoffman

«Sóc historiador de l’art i curador d’art contemporani associat a algunes de les organitza-
cions culturals capdavanteres a Los Angeles.

Conservant Tilted Arc podem aprendre més (de nosaltres mateixos, sobre la natura de les
nostres relacions socials i sobre la natura dels espais que habitem i dels que depenem),
del que mai podríem aprendre entregant-nos als suposats plaers d’una plaça sense rastre
de Richard Serra.

Aquesta obra no té com a intenció plaure, entretenir o pacificar. Estructurant una expe-
riència que és contínuament activa, dinàmica i expansiva, el Tilted Arc assegura que no
caiguem adormits, descerebrats i indiferents al nostre destí i a la creixent manca de lli-
bertat en un món cada vegada més banal, indiferenciat i estilitzat.»

3)�William�Rubin

«Sóc director del Departament de Pintura i Escultura del Museu d’Art Modern.

Igual que moltes creacions de l’art modern, el Tilted Arc és una obra desafiant que ens
obliga a qüestionar en general els valors rebuts i en particular la naturalesa de l’art i de
la relació de l’art amb el públic.

Uns cent anys enrere, els impressionistes i postimpressionistes (Monet, Gauguin, Cézan-
ne, per exemple), artistes les obres dels quals són avui apreciades universalment, van ser
envilits pel públic i la premsa establerta com a ridículs. Aproximadament en la mateixa
època es va construir la torre Eiffel, només per a ser titllada també de ridícula. Els arqui-
tectes capdavanters de l’època, així com escriptors i filòsofs, per a no parlar de l’home
del carrer, van condemnar la torre com una obscenitat visual.

Com suggereixen aquests exemples, les veritables obres d’art desafiants requereixen un
període de temps abans que el seu llenguatge artístic pugui ser comprès per un públic
més ampli.

He de dir que mai no he sentit una decisió de retirar un monument públic emplaçat
per vot popular. Si això és el que s’està considerant aquí, em sembla un precedent molt
perillós. Em sembla, a més, que la decisió hauria d’involucrar els sentiments d’un cercle
més ampli que el simplement configurat per aquells que treballen al veïnat immediat. La
societat com un tot té interessos en aquestes obres d’art.

Certament la consideració de qualsevol moviment semblant no hauria de ser una resposta
a tàctiques de pressió i, sobretot, no s’hauria de donar abans que el llenguatge artístic de
l’escultura pugui esdevenir familiar.

Proposo, llavors, que una consideració d’aquest assumpte sigui diferida, almenys, deu
anys.»

4)�Holly�Solomon
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«Tinc una galeria a SoHo i ara m’he traslladat al carrer 57. No em considero qualificada
per a discutir la part legal d’això i sento que no tinc temps per a discutir el gust o la
importància històrico-artística d’aquesta peça. Només puc dir-los, senyors, que això és
negoci, i que retirar la peça és un mal negoci. El senyor Serra és un dels escultors capda-
vanters del nostre temps. Venc moltes pintures. Intento molt àrduament ensenyar la gent
sobre art contemporani, però la línia final és que això té valor financer, i vostès realment
han de comprendre que tenen una responsabilitat envers la comunitat financera. Vostès
no poden destruir propietat.»

5)�Frank�Stella

«En l’assumpte que es discuteix aquí, el Govern i l’artista, Richard Serra, han actuat de
bona fe i han executat les seves responsabilitats de manera exemplar.

Les objeccions als seus esforços no posseeixen mèrit irrefutable. Les objeccions són sin-
gulars, peculiars i idiosincràtiques. El Govern i l’artista han actuat com un ens social
per a aconseguir metes civilitzades o, un gairebé podria dir, civilitzadores; en aquest cas,
l’extensió de la cultura visual als espais públics.

L’intent de revertir els seus esforços serveix a propòsits socials estrets i és contrari als
esforços honestos i intencionats que representen les majors i més veritables fites de la
societat.

La satisfacció dels dissidents no és una necessitat. La continuïtat de les aspiracions cul-
turals de la societat és una necessitat, com ho és la protecció d’aquestes aspiracions.

Els dissidents han estat força satisfets quan les seves objeccions han estat escoltades,
discutides i publicitades. Qualsevol mèrit que aquest cas pugui tenir no és part del registre
públic, i tindrà la seva influència en futures decisions que involucrin assumptes d’aquest
tipus.

Destruir l’obra d’art i simultàniament incórrer en grans costos públics en aquest esforç
trastornaria l’status quo per la manca de cap guany. A més, el precedent establert només
pot tenir conseqüències malbaratadores i innecessàries.»

3.3.3. El sumari final

Més de cent vuitanta persones van testificar en la vista de tres dies mantinguda

el març de 1985, més de cent vint dels quals van donar suport vehementment

al manteniment del Tilted Arc.

La decisió final va ser presa per Dwight Ink, administrador actuant de la GSA,

el maig de 1985: l’escultura seria retirada; va deixar el procés de decisió de la

nova ubicació a la NEA, l’agència federal específicament encarregada de nodrir

i fomentar les arts als Estats Units.

Dwight Ink, en la seva decisió, va escriure (Weyergraf-Serra i altres, 1991):

1) Que rebutjava destruir físicament el Tilted Arc atesa «la indiferència de l’acceptació
limitada de l’obra d’art per als no artistes», la destrucció és «no compatible amb una
societat lliure que s’enorgulleix de fomentar la lliure expressió».

2) Que va sentir que els interessos dels treballadors han de ser considerats, particularment
des que albergar empleats en servei públic és una missió primària de la GSA, i a més
«l’administrador regional buscaria una nova ubicació per l’Arc on no patís una pèrdua
d’integritat significativa; on pogués ser comprès i apreciat millor i on fos un blanc menys
vulnerable per a les pintades».

3) Que mentre se cerquessin ubicacions alternatives, l’Arc romandria al lloc, i que
s’emplaçaria informació sobre l’escultura que ajudés a explicar-ne el concepte a prop de
les portes de Federal Plaza.
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4) Que les directrius per a la futura selecció d’obres d’art sota el programa Arts-in-Archi-
tecture havien de ser modificades per a incloure:

a) integració amb el concepte arquitectònic per a edificis públics.

b) participació de la comunitat local i d’arquitectes en la selecció tant de l’artista com
de l’obra d’art.

c) atenció a l’impacte de l’art proposat sobre els empleats de l’edifici i el públic.

d) expansió de la participació dels experts de NEA en els programes d’Arts-in-Architecture
de la GSA.

5) Que les decisions futures en relació amb el programa Arts-in-Architecture seguirien
les recomanacions de 1980 del grup de treball sobre el programa Arts-in-Architecture,
excepte que l’arquitecte-enginyer prescrit en les recomanacions fos un membre de la
comissió votant.

6) Que l’Administrador Regional de la GSA (Diamond) exploraria diverses opcions de
baix cost per a millorar el caràcter de l’entorn de Federal Plaza, fos o no traslladat el Tilted
Arc» (Weyergraf-Serra i Bushkirk, 158-160).

Després d’escoltar la decisió de traslladar el Tilted Arc, Serra va demandar el

Govern i Diamond and Ink per danys i perjudicis: entre trenta i quaranta mi-

lions de dòlars per un incompliment de contracte (atès que sota la llei nord-

americana en curs no tenia dret a apel·lar contra la remoció o destrucció de

la seva peça).

Va al·legar que reubicar el treball era destruir-lo i que part del contracte era

que a l’obra se li donaria permanència. El seu advocat, Gustave Harrow, va

optar per no demanar sobre els drets de la Primera Esmena, la qual cosa va

semblar massa tènue. El Govern va al·legar que la recol·locació no constituiria

un trencament del contracte, i que com a propietària de l’obra, la GSA podia

fer-ne el que volgués. L’agost de 1987, el jutge Milton Pollack, de la Cort nord-

americana del districte de Manhattan, va desestimar la demanda de Serra con-

tra la GSA al·legant que la seva cort no tenia jurisdicció per a judicar el cas, i

rebutjà la reclamació de Serra que els drets de la primera i cinquena esmenes

havien estat violats.

El Tilted Arc va ser considerat un treball agressiu i egocèntric, amb el qual Serra

va col·locar les seves creences estètiques per sobre de les necessitats i desitjos

de la gent que havia de conviure amb l’obra.
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3.3.4. Buren contra Serra

També a França es va donar un cas d’abast nacional: el de les columnes de

Buren al Palais-Royal, el 1986, en un context electoral en el qual un batlle de

dretes s’oposava a un ministre de cultura socialista, i després un nou ministre

de cultura de dretes, en una situació inèdita de cohabitació, entre un president

de la república socialista i un primer ministre de dretes (Heinich, 1995).

Es pot relacionar el cas de Buren amb un cas americà similar, pel que fa a

l’objecte, per tal de subratllar les diferències en les formes de mobilització: el

cas Serra a Nova York, també a la meitat de la dècada dels 80, va tenir per ob-

jecte –com en el cas de Buren– una comanda pública per a una obra conceptual

in situ: el Tilted Arc era una enorme planxa d’acer instal·lada verticalment a Fe-

deral Plaza, la qual tallava en dos. La protesta, iniciada pels residents locals en

forma d’una petició, i retransmesa pels funcionaris administratius, va originar

un debat públic entre opositors i defensors de l’obra. La qüestió patrimonial i

d’autenticitat artística –centrals en la de Buren– només foren desplegades de

manera marginal, en benefici de les qüestions cíviques (propietat de l’espai

públic) i funcionals (obstacles a l’ús i a la circulació dels usuaris de la plaça).

El resultat va ser el desmantellament de la instal·lació i, en conseqüència, la

derrota de l’artista, no protegit pel dret moral: dret moral que al final va per-

metre que Buren guanyés, tot i els compromisos contraris que havia adoptat

inicialment el nou ministre de Cultura.

Buren contra Serra

França EUA

Causa Patrimoni Urbanisme

Objecte Encàrrec públic (instal·lació in situ) Encàrrec públic

Lloc París Nova York

Context Únic assumpte nacional Un entre d’altres

Durada Uns mesos Set anys

Iniciativa Premsa, un diputat Veïns

Intermedi-
aris

Associacions en defensa del patrimoni, ve-
ïns, ciutadans, premsa

Responsables administratius

Mitjans Procediments administratius, campanya de
premsa, peticions, grafits

Demanda, debat públic

Resposta Ministeri de Cultura, artistes, intel·lectuals Artistes, experts

Jutges Parlament, experts, artistes, comissió supe-
rior dels monuments històrics, Tribunal ad-
ministratiu, Consell d’Estat

Responsables polítics, ciutadans

Desenllaç Victòria de l’artista (s’acaba l’encàrrec) Derrota de l’artista (es desmunta
l’obra)
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Aquesta comparació mostra, en primer lloc, les diferències en els procedi-

ments: més aviat administratiu i tecnocràtic a França, més aviat jurídic i de-

mocràtic als Estats Units, on el procés és una forma corrent de resoldre el con-

flicte.

La llei francesa és més permissiva amb artistes, protegits pel dret moral, mentre

que l’expressió pública dels ciutadans està estrictament regulada per la llei de

la vida privada, la protecció dels infants i les lleis antiracistes; mentre que la llei

americana, molt permissiva amb els ciutadans en virtut de la Primera Esmena

de la Constitució, que garanteix la llibertat d’expressió, només reconeix als

artistes un dret pecuniari sobre els beneficis d’explotació de les seves obres

(copyright), però cap dret moral sobre les condicions de la seva presentació al

públic, excepte en dos estats.

Així, als Estats Units, una obra només està protegida a condició que sigui clara-

ment política, mentre que a França només ho està a condició que sigui reco-

neguda com a artística. La jurista Barbara Hoffman conclou la seva notable

anàlisi del cas Serra demostrant que l’artista hauria guanyat el plet si la se-

va obra hagués comportat la menor expressió d’una posició política o moral;

però el seu caràcter purament conceptual i abstracte, en no permetre tractar-lo

com un suport d’expressió, en feia impossible la protecció segons la Primera

Esmena (Hoffman). A França, l’Estat fou amenaçat amb un procés per atemp-

tar contra el dret moral de l’artista en la finalització de la seva obra, i Daniel

Buren va guanyar-ne el plet.

Finalment, la forta protecció legal dels artistes francesos no està gaire reduïda,

a nivell administratiu i polític, pel control de les subvencions (els criteris de

finançament estan exclusivament subordinats a l’expertesa de la qualitat ar-

tística), ni per la pressió de les associacions, relativament poc actives en ma-

tèria de defensa dels valors.

Els artistes americans, per contra, estan a més exposats a una selecció de

les subvencions dirigida segons criteris morals, especialment des de l’esmena

Helms, de 1989, que delimita les tries de la National Endowment for the Arts

(fins i tot si les agències són més lliures a nivell local), les quals experimenten

un fort control ètic de les potents associacions que militen per a la defensa

dels valors familiars i nacionals.

Restriccions a la NEA

El 1989, la Cambra de Representants va imposar restriccions pressupostàries a la Natio-
nal Endowment for the Arts (NEA), en reacció als casos de Serrano i Mapplethorpe, i va
votar l’esmena del senador Jesse Helms, que prohibia l’ús dels fons de la NEA per a la
«difusió, promoció o producció de: 1) objectes obscens o indecents, incloent-hi, en par-
ticular, les representacions sadomasoquistes, homosexuals, pedòfiles o mostrant indivi-
dus cometent actes sexuals; 2) objectes que denigren les obres o les creences de qualsevol
religió o no religió; i 3) els objectes que denigren, envileixen o degraden una persona,
un grup o una classe de ciutadans per motius de raça, credo, sexe, discapacitat, edat o
origen nacional».

VARA

Hi ha una llei federal des de
1990, la Visual Artists Rights
Act (VARA), recollida en la
Convenció de Berna, que reco-
neix un dret moral de l’artista
per un període de cinquanta
anys: «dret d’atribució (dret de
reivindicar la condició d’autor)
i dret a la integritat de l’obra
(dret d’impedir tota modifica-
ció considerada perjudicial o
tota destrucció d’una obra)».
Reemplaça en el pla federal
l’ARA California (Art Preservati-
on Act), de 1979, i l’ARA New
York (Artists Authorship Rights
Act), de 1983. Nahmod, Shel-
don H. (1987). «Artistic Ex-
pression and Aesthetic Theory:
The Beautiful, the Sublime,
and the First Amendment».
Wisconsin Law Review (núm.
221 i 251). En línia a http://
scholarship.kentlaw.iit.edu/
cgi/viewcontent.cgi?
article=1410&context=fac_schol.
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Mobilització als Estats Units

«La capacitat de mobilització i d’estructuració associativa és infinita als Estats Units», as-
senyala Frédéric Martel (2006) a De la culture en Amérique (pàg. 68), París: Gallimard. Per
exemple, sobre el cas Mapplethorpe afirma: «Fins i tot abans de l’obertura de l’exposició
en aquesta ciutat conservadora, l’associació local Citizens for Community Values mobi-
litza els seus 16.000 membres en contra del projecte previst per a l’abril de 1990 al Centre
d’art contemporani de Cincinnati» (pàg. 266).

Així, doncs, les diferències d’estatut juridicopolític (els recursos legals que es-

tan estretament vinculats a les capacitats de mobilització en les causes políti-

ques) contribueixen àmpliament a donar compte de les diferències en les for-

mes dels rebuigs. Aquestes formes són molt més col·lectives i públiques als Es-

tats Units –grans casos, processos, demandes, manifestacions– perquè les qües-

tions artístiques tendeixen a fer referència al problema general de la llibertat

d’expressió, que interessa a tot ciutadà i que està estretament enquadrada per

recursos legals, polítics o constitucionals. Per contra, aquestes formes són més

individualitzades i privades a França –protestes esporàdiques dels no iniciats,

debats interns entre els especialistes–, perquè els interrogants plantejats per les

innovacions artístiques estan menys immediatament connectats amb causes

cíviques susceptibles d’una mobilització polititzada.

Situació jurídicopolítica

França: llei restrictiva per als ciu-
tadans, permissiva per als artistes

EUA: llei permissiva per als ciuta-
dans, restrictiva per als artistes

Protecció�dels�artistes Llei sobre la propietat literària i artística (drets
monetaris i morals)

First Amendment, copyright (drets monetaris)

Control�legal�de�l’expressió�pú-
blica

Dret a la vida privada, dret a la imatge, protec-
ció de la infància, lleis antiracistes

Jurisprudència que limita la llibertat d’expressió

Control�per�l’administració Expressió protegida si és artística, sense criteris
explícits

Expressió protegida si és política
Helms Amendment

Control�per�l’opinió�pública Dèbil grau d’organització dels ciutadans per a la
defensa dels valors

Fort control ètic per a les associacions de ciuta-
dans

3.4. L’obra de Dread Scott Tyler: What Is the Proper Way to
Display a U.S. Flag?

Simples «anècdotes» recollides al lloc, «incidents» més o menys mediatitzats,

«casos» altament conflictius, o «escàndols»: la gama de les formes adoptades

pels rebuigs s’estén del privat al públic, de l’individual al col·lectiu, del mi-

cro al macro. Les anècdotes revelen essencialment informacions transmeses

de boca a orella, o anotacions especials, sovint en clau irònica. Els incidents

han deixat algunes pistes en documents escrits (cartes, pàgines en llibres d’or,

ressenyes en la premsa); els casos prenen la forma d’un enfrontament públic

i relativament durador entre dos judicis oposats, amb el suport de col·lectius,

a propòsit d’un mateix objecte, atacat per uns i defensat per d’altres (essent

el tipus ideal la forma judicial, clarament delimitada, sigui en el temps i en

l’espai, en la identificació de les dues parts, o en les formes ritualitzades del

Referència bibliogràfica

Boltanski, L. (1993). La Souf-
france à distance. Morale hu-
manitaire, médias et politique
(pàg. 282). París: Métailié. So-
bre la distinció entre escàndol
i cas.
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seu enfrontament); els escàndols, finalment, impliquen una certa unanimitat

en la indignació, el suport a valors considerats absoluts, compartits per tots

(Boltanski, 1993).

Estudiar les reaccions dels espectadors a les obres d’art contemporani passa

per analitzar els rastres materialitzats i duradors: escrits en els llibres d’or o

de la inauguració, premsa, cartes als museus, actes de vandalisme, pintades,

grafits, etc.

Contràriament al que es podria pensar, els escàndols en el sentit estricte del

terme són rars en l’art contemporani, bàsicament perquè el context de recep-

ció artística ha perdut la seva homogeneïtat, ara dividida entre partidaris (cada

cop menys nombrosos) de l’art clàssic, amants (cada cop més nombrosos) de

l’art modern, i defensors (en nombre creixent, però encara limitats a un mitjà

especialitzat) de l’art contemporani. En menys de dues generacions, l’extensió

del nou paradigma de l’art contemporani a capes més àmplies l’ha convertit

en un objecte de valoració col·lectiva, que oposa a la indignació d’uns el su-

port d’altres. De manera que no pot haver-hi gaire unanimitat en la indigna-

ció escandalitzada, sinó només enfrontaments entre partidaris oposats en el

marc dels «casos».

Així, les dues mobilitzacions americanes més grans al voltant de les exposici-

ons Mapplethorpe i Serrano foren més aviat «casos» (affaires), en el sentit que

els defensors de la llibertat artística es mostraven tan indignats per les reac-

cions dels opositors, com els opositors per aquestes obres; però el gran nom-

bre de persones mobilitzades a cada camp, la publicitat nacional donada a les

protestes i la rigidesa de les posicions, que no admetien cap relativització, van

fer que es visqués com un «escàndol». «Casos» i «escàndols» difereixen en les

formes que adopta la indignació pública.

Només hi ha en el nostre corpus d’Amèrica dos exemples molt ambigus entre

«cas» i «escàndol». El 1989, una resolució de la Cambra de Representants va

condemnar l’Arts Institute of Chicago i la seva escola per haver «permès pre-

sentar una exposició que encoratjava la falta de respecte envers la bandera dels

Estats Units, i que abusava del dret a la llibertat d’expressió garantida per la

Constitució». Aquesta resolució feia referència a una obra titulada What Is the

Proper Way to Display a U.S. Flag? (Quina és la forma correcta de desplegar la

bandera dels Estats Units?) de Dread Scott Tyler, un estudiant de l’escola.
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Dread Scott Tyler: What Is the Proper Way to Display a U.S. Flag?, 1988

Impressió en gelatina de plata, bandera dels EUA, llibre, llapis, prestatge. 203 × 71 × 152,5 cm

L’obra consistia en un collage de fotografies que mostraven taüts coberts de

banderes i manifestants cremant una bandera americana, mentre que una ban-

dera de veritat estava col·locada al terra de la galeria, damunt de la qual els es-

pectadors havien de caminar si volien anotar els seus comentaris o preguntes.

En resposta a aquesta exposició, centenars de persones, dirigides per veterans

de Vietnam, havien organitzat una marxa de protesta davant l’Arts Institute,

mentre que el president Bush i altres responsables republicans proposaven una

esmena a la Constitució (que, finalment, no fou adoptada) per a eludir la de-

cisió «Texas contra Johnson», que protegeix els actes de profanació de la ban-

dera per raons de llibertat d’expressió.
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3.5. L’obra de l’estudiant David K. Nelson: Mirth & Girth

David K. Nelson: Mirth & Girth, 1988

Acrílic sobre tela. 122 cm 91 cm. SAIC, Chicago

Harold Washington parlant en l’avarament del Chicago (SSN-721) l’any 1986
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El segon cas al límit de l’escàndol il·lustra encara millor la intensitat que poden

adoptar, als EUA, les mobilitzacions cíviques contra l’art contemporani. És el

cas esdevingut a Chicago el maig de 1988. A Europa haurien estat inimagina-

bles la rapidesa i l’eficàcia de la mobilització al servei de valors com la defensa

dels drets de les minories (negra i homosexual) i de la lluita contra l’obscenitat.

L’objecte fou, també, l’obra d’un estudiant, David Nelson, que havia partici-

pat en la galeria de l’escola de l’Arts Institute per a l’exposició anual dels es-

tudiants: un retrat del batlle obès Harold Washington vestit únicament amb

roba interior femenina blanca de puntes –sostenidors, calces, portalligacames

i mitges–, i portant a la mà dreta un llapis, amb la mirada fixa i aire abatut.

El títol era Mirth & Girth (nom d’un club de Chicago per a homosexuals obe-

sos). La cronologia precisa establerta per Carol Becker destaca la rapidesa de

construcció del cas.

El xoc va tenir lloc l’11 de maig de 1988 de les 8 h a les 9.30 h, quan un

conseller municipal fou alertat, així com els diaris locals. Durant el matí es

van formar espontàniament grups oposats a l’obra; al migdia, el Consell Mu-

nicipal va votar una resolució per a exigir la retirada del quadre i amenaçant

de suspendre les subvencions municipals si no era retirat. Després, consellers

municipals van entrar a la galeria i el van despenjar, ja malmès, amenaçant

de cremar-lo al despatx del president, moment en què la policia «s’endugué el

quadre perquè incitava potencialment al disturbi de l’ordre públic». Aquella

mateixa tarda, els estudiants van publicar una declaració, mentre que un grup

de pressió (caucus) format per legisladors negres es disposava a introduir «un

projecte de llei que estipulava la retirada de tota subvenció pública al conjunt

de la corporació dels museus i les escoles d’art».

L’endemà, l’Arts Institute va llogar un vol xàrter per a permetre als seus re-

presentants (president, administradors i onze consellers municipals) arribar a

Springfield per a retrobar-se amb aquest grup de pressió. Després de diverses

hores de debats, l’escola es va comprometre a demanar perdó a la ciutat i als

seus residents «per l’angoixa causada pel quadre», i a no exposar-lo en el fu-

tur; també es va comprometre a esforçar-se per a millorar la presència de les

minories en tots els nivells. Aquell mateix dia 12 de maig, al capvespre, va

tenir lloc a la televisió nacional una intervenció del reverend Willie Barrow,

flanquejat per deu pastors negres, que denunciava les pràctiques racistes no

especificades a l’escola, i demanava la millora de la contractació i de la repre-

sentació dels negres.

El 13 de maig, la premsa i la població es mobilitzen: crides constants per a

condemnar la publicació de la declaració de l’escola aprovada pel Consell Mu-

nicipal, avisos de bomba a l’escola, crida a la manifestació davant l’Arts Insti-

tute per part del PUSH, i contra-protesta dels estudiants, després de la qual els

responsables de l’escola van demanar protecció policial reforçada: «l’endemà,

l’escola i el museu estaven protegits com una fortalesa: per tot arreu hi havia

cotxes de policia, agents de civil i unitats de reforç» (ibid.).

Carol Becker

Becker, Carol (1988). «Private
Fantasies Shape Public Events:
And Public Events Invade and
Shape Our Dreams». Art in the
Public Interest.
Harold Washington, mort el 23
de novembre de 1987, havia
estat el primer batlle negre de
Chicago, l’elecció del qual ha-
via representat una victòria his-
tòrica, però precària.
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Provocat per una proposició que l’autor reivindicava com a iconoclasta i anti-

homosexual, aquest escàndol posava en evidència valors alhora molt afermats

(dret de les minories racials i sexuals) i defensats per col·lectius ja constituïts.

Aquesta vulnerabilitat a diferents registres d’indignació, i l’existència de mo-

viments susceptibles d’apropiar-se del cas expliquen la rapidesa de la mobilit-

zació i l’eficàcia de les reaccions de rebuig.

«Crec que en aquesta ciutat hi ha un cert nombre de divinitats. Washington n’és una:
no pots ni tocar-lo. No era a ell a qui volia desinflar com una pilota: era el seu costat
de divinitat. Sóc un iconoclasta; en tot cas, algú que no creu en les icones», va declarar
l’artista.

Je crois que dans cette ville il y a un certain nombre de divinités. Washington en est une: vous
ne pouvez pas y toucher. Ce n’était pas lui que je voulais dégonfler comme un ballon: c’était
son côté divinité. Je suis un iconoclaste, en tout cas quelqu’un qui ne croit pas aux icônes (ibid.,
pàg. 241).

3.6. Huang Yong Ping: Théâtre du monde

El cas francès amb el qual es podria comparar és el cas de Huang Yong Ping, al

Centre Pompidou, quan el 1994 associacions en defensa dels animals reeixiren

en dos mesos a fer anul·lar en una exposició un projecte d’instal·lació d’una

gàbia de vidre on diferents espècies d’insectes i de rèptils cohabitaven i, per

tant, es devoraven.

Huang Yong Ping: Théâtre du monde, 1993

Metall, fusta, insectes, llangardaixos, escorpins, serps. 66 × 295 ×175 cm

Però l’argument que va comportar la decisió va ser d’ordre purament adminis-

tratiu, i la publicitat donada al cas no va ultrapassar el petit món dels defensors

dels animals, el personal del Centre Pompidou i els visitants avisats per alguns

manifestants aplegats davant l’edifici el matí del vernissatge.

A més, les reaccions escandalitzades dels defensors dels animals suscitaren, en

el món de l’art que en va tenir coneixement, fenòmens de rialles i de burla

que palesen que la indignació estava lluny de ser compartida (Heinich, 1995).

Referència bibliogràfica

Heinich, Nathalie (1995).
«Esthétique, symbolique et
sensibilité: de la cruauté con-
sidérée comme un des Be-
aux-Arts». Agone (núm. 13).
Reeditat a L’Art contemporain
exposé aux rejets (op. cit.).
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3.7. Gary Rieveschl: Spirit Poles contra Bernard Pagès: Fontaine
Olof-Palme

L’anàlisi comparada entre les obres franceses i les americanes posa en relleu

les desqualificacions que s’apliquen a l’obra, a la parella obra/artista, o a la

persona de l’artista.

La indissociabilitat entre l’obra i la persona és una característica fonamental

de l’art modern i contemporani: donada la forta personalització associada al

«règim de singularitat», és estrany que un judici sobre l’obra no faci interve-

nir una apreciació que es refereixi a la persona de l’artista. Però cadascuna

d’aquestes dues polaritats rep un tractament diferent en el món culte, on la

primera és sempre privilegiada per principi, encara que la segona sovint hi és

present. De l’obra a la persona de l’artista, es passa així del més al menys «au-

tònom» i, per tant, del més al menys «legítim» en la jerarquia del món culte

(Heinich, 1991).

Al cim d’aquesta jerarquia, doncs, els atacs focalitzats no sobre el contingut

de les obres (allò que representen, o el seu «significat»), sinó sobre la forma

(la manera de representar, o el «significant») no són ressenyats per les estadís-

tiques americanes. Tanmateix, apareixen en el nivell menys «endurit» de les

anècdotes, però són clarament més rars que a França, i utilitzats de manera

una mica diferent.

Referència bibliogràfica

Sobre l’oposició entre «règim
de singularitat» i «règim de
comunitat» com a modalitats
generals de qualificació (en
el doble sentit de definició i
avaluació):
Heinich, Nathalie (1991).
La Gloire de Van Gogh.
Essai d’anthropologie de
l’admiration. París: Minuit.
Sobre l’oposició obra/per-
sona: Heinich, Nathalie
(1997). «Entre œuvre et
personne: l’amour de l’art
en régime de singularité».
Communication (núm. 64,
pàg. 153-171). En línia a
http://www.persee.fr/doc/
comm_0588-8018_1997_num_
64_1_1977.

«No és bonic!»; «és lleig!». Paradoxalment, la crida al valor de bellesa no so-

vinteja en cap dels dos casos. O bé perquè sembla massa subjectiva per a ar-

gumentar una protesta, o bé perquè perd la seva pertinença en benefici de

reptes relatius no al valor estètic de l’obra, sinó a la seva naturalesa artística.

Efectivament, si les transgressions «modernes» recauen sobre els codis de re-

presentació, és a dir, les normes del que és bell (i llavors la qüestió és saber si

l’artista sap o no sap pintar o esculpir bé), les transgressions «contemporànies»

recauen més radicalment sobre els mateixos marcs que permeten qualificar un

objecte com a obra, és a dir, sobre la definició ontològica de l’art (i llavors la

qüestió és si s’ha tractat bé un artista i una obra d’art) (Heinich, 1998). Així

les protestes es concentren sobretot en qüestions de categorització (és o no és

art?) més que no pas d’avaluació (quin valor té això?). Hi ha poques protestes

en nom de la bellesa en els llibres de signatures americans: «És dissortadament

més fàcil ser únic que transmetre el sentiment de bellesa», va escriure un visi-

tant en el llibre de signatures de la List Visual Arts Gallery de Boston, estigma-

titzant d’aquesta manera la preeminència del valor d’originalitat («ser únic»)

en relació amb valor més clàssic de bellesa.

Referència bibliogràfica

Heinich, Nathalie (1998). Le
Triple jeu de l’art contempo-
rain. París: Minuit.
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A més, en l’escala dels valors del món occidental, la bellesa és tradicionalment

una de les més associades a la subjectivitat, amb el plaer sensorial (Schaeffer,

1996). És a dir, a França, més que als Estats Units, la qüestió de la bellesa no és

prou per a «tenir un cas», i com a molt permet completar una argumentació.

Aquest fet es veu clarament en el cas Serra a Nova York, en el qual la petició

«Per al desplaçament» –signada el 1980 per més de 1.300 persones, que exigia

la «reubicació» del Tilted Arc– estava redactada així: «Els sotasignats conside-

rem que l’obra d’art titulada Tilted Arc constitueix una obstrucció a la plaça i

hauria de ser desplaçada a un lloc més adient (els noms que figuren amb un

asterisc* no troben cap mèrit artístic en l’obra de Serra»). Aquí és l’argument

funcional el que dona suport a la protesta pública, mentre que l’argument

estètic –redactat de manera ambigua, entre desqualificació del valor estètic i

contestació de la naturalesa artística de l’obra– es redueix a un codicil entre

parèntesis, un asterisc afegit als noms dels signants.

Referència bibliogràfica

Sobre les implicacions
d’aquesta propietat en
l’estètica filosòfica: Schaeffer,
Jean-Marie (1996). Les Céliba-
taires de l’art. Pour une esthéti-
que sans mythes. París: Galli-
mard.

Entre els opositors que s’expressaren durant el debat públic, només un jutge

utilitza explícitament l’argument de la bellesa, i lamenta que l’obra atempti

contra l’estètica de la plaça: «el Tilted Arc amaga totalment la bellesa arquitec-

tònica de l’esplanada, el Jacob K. Javits Federal Office Building, i sostreu a la

vista de moltes persones la bellesa, la simplicitat i l’obertura de la plaça i de

la font».

Gary Rieveschl: Spirit Poles, 1989 (destruïda el 2001)

91 barres d’alumini. Concord

Un dels pocs casos (locals) plantejat en nom de l’estètica fa referència a la

comanda pública feta a Gary Rieveschl, el 1989, per a la ciutat de Concord

a Califòrnia5. Aquesta instal·lació, titulada Concord Heritage Gateway («porta

patrimonial de Concord»), composta per una renglera de 91 barres d’alumini

formant una entrada a la ciutat, fou anomenada Spirit Poles (pals de l’esperit) o

Porcupine Plaza (plaça del porc espí), i designada com «la més lletja de les escul-

tures finançades amb fons públics a Amèrica» al final d’un concurs organitzat

pel National Enquirer. Manca de bellesa, d’encant, d’harmonia (registre estètic)

i dissonància en relació amb context (registre purificador) eren els principals

retrets fets a aquest encàrrec púbic.

Nota

Hauria estat interessant saber
el percentatge d’asteriscs de la
llista, però això no sembla ha-
ver cridat l’atenció dels analis-
tes en les nombroses publicaci-
ons dedicades a aquest cas.

(5)E. Doss: Spirit Poles and Flying
Pigs (pàg. 57, op. cit.)
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Els pals d’alumini esdevingueren inestables després d’alguns anys, i van ser

destruïts el 2001. Rieveschl va rebre un pagament de 75.000 dòlars per renun-

ciar a la seva pretensió sobre els pals.

Aquestes són algunes de les desqualificacions estètiques:

«Lleig! Dur, fred, depriment! No hi ha res de l’esperit de Concord. Concord és l’harmonia
i l’acord. Per a mi, no hi ha cap harmonia en això que se’ns presenta. Si us plau, reco-
menceu-ho tot.»

«Massa dur, no agradable estèticament. No s’hi veu la relació amb la història i l’esperit
de Concord.»

«Aquests llargs pals prominents semblen aliens a l’entorn més que en harmonia amb ell.
Això no m’ha donat pas la sensació d’una entrada de ciutat acollidora.»

«L’escultura sembla pals, i és més o menys tan atractiva com les palmeres usades en altres
carreteres. Les palmeres pertanyen al sud de Califòrnia. Què ha passat amb els paisatges
naturals del nord de Califòrnia, amb les sequoies, amb el seu encant rural sofisticat?
Concord no s’hauria d’assemblar a una metròpoli. Molts dels qui han nascut aquí hi
viuen per la seva atmosfera rural, i estan decebuts pel creixement urbà.»

Els Spirit Poles eren part d’un projecte d’art públic a gran escala que s’estenia

per la Concord Avenue. Va pensar-se com una «porta d’entrada» a la zona del

centre. El concepte va ser un sentiment de moviment perpetu (amunt, avall,

i de costat a costat) a mesura que es condueix al llarg de la Concord Avenue.

Es volien representar els canvis continus d’aquesta àrea des de les tribus locals

indígenes als colons espanyols i fins als nostres dies.

El projecte incloïa una remodelació del paisatge: flors, arbustos, arbres i pals.

El pla original requeria un total de cent pals. També incloïa un passeig per

als vianants pel centre de la «zona de l’escultura». Quan l’heura creixés pels

pals, suavitzaria l’aspecte metàl·lic en contrast amb les plantes de la resta del

projecte.

Aquest va ser el concepte presentat a la comunitat durant almenys 18 mesos

en diverses reunions a l’Ajuntament, la Cambra de comerç, grups de serveis,

etc. Quan l’Ajuntament va aprovar definitivament el pla, es va decidir que no

es volien gastar els diners que calia per a crear el pla complet i es va retallar el

pressupost, la qual cosa significava menys pals, supressió del passeig i menys

plantes.

La protesta pública va ser immediata (i continua a dia d’avui). L’heura no

s’enfilava pels pals d’alumini. La gent només veia els pals i mai no va poder

tenir la sensació completa del disseny del conjunt del projecte. Després d’una

campanya en els mitjans, el nou consell municipal va votar la retirada de

l’obra, que segueix al seu lloc perquè estava protegida pel dret moral vigent

a Califòrnia.
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Bernard Pagès: Fontaine Olof-Palme, 1985

Bronze, ceràmica, pedra. Place du théâtre. La Roche-sur-Yon

En canvi, en l’únic cas similar trobat a França, els opositors a l’encàrrec públic

no van guanyar el plet: la font de Bernard Pagès roman instal·lada a la plaça

principal de La Roche-sur-Yon, malgrat la intensa campanya en la premsa lo-

cal, d’entrada quasi exclusivament negativa, i després, de mica en mica, ober-

ta als partidaris de l’obra (Heinich, 1995). A més, l’absència de relació amb el

context local, apel·lant a crítiques de tipus purificatori en nom de la integritat

del lloc, és la trivialitat industrial del material que, igual que a Concord, suscità

indignacions expressades principalment en el registre estètic (cas excepcional,

doncs, en matèria d’art contemporani, a França com als Estats Units).

Per tant, l’argument de la bellesa ha deixat de ser central en matèria d’art con-

temporani, almenys per la banda dels experts, que l’abandonen voluntària-

ment als profans. A França tendeix a suplantar-se per l’argument de la signi-

ficació, del sentit contingut a l’obra: és el registre «hermenèutic», que impli-

ca no una percepció immediata, sinó una interpretació, les forces de la qual

són imputades no a l’activitat cognitiva de qui jutja, sinó a les propietats de

l’obra. És des d’aquest registre que ressalten típicament, sota forma negativa,

les freqüents «això no vol dir res».

Sota forma positiva, un exemple colpidor ens el subministra el cas Huang a

Beaubourg: enfront dels opositors que posaven en joc la sensibilitat al sofri-

ment dels animals, els curadors de l’exposició argumentaven no sobre la belle-

sa de l’obra, ni sobre la seva inscripció en una tradició avantguardista (registre

estètic: bellesa i art), sinó sobre el seu simbolisme moral i polític (l’obra com

a símbol de la pau necessària entre les espècies).

En el corpus americà, aquest recurs a l’hermenèutica existeix, però hi és poc

present: «No ho he entès. Però això, sens dubte, només em concerneix a

mi» (llibre de signatures del List Visual, Boston).

Referència bibliogràfica

Heinich, Nathalie (1995).
«Esthétique, déception et mi-
se en énigme: la beauté con-
tra l’art contemporain». Art
Présence (núm. 16).
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4. Els jutges i els relators d’un premi com a
espectadors

«París, dissabte, 20 d’octubre, al Grand Palais i amb motiu de la FIAC (Fira Internacio-
nal d’Art Contemporani), el duo Dewar i Gicquel, artistes representats per la Galeria Lo-
evenbruck, va ser nomenat guanyador de l’edició 2012 del premi Marcel Duchamp per
una escultura monumental en gres negre que representa un bussejador amb les aletes,
anomenat Gisdant (Jacent). A més d’una subvenció de 35.000 euros, els artistes es bene-
ficien d’una exposició al Centre Pompidou l’octubre de 2013 per un període de tres me-
sos. Aquesta edició del premi tenia tres artistes preseleccionats: Franck Scurti, Bertrand
Lamarche, i la francosuïssa Valérie Favre».

ADIAF. FIAC 2012. Le prix Marcel Duchamp 2012. Dossier de premsa d’agost del 2012.
http://www.adiaf.com/wp-
content/uploads/2012/08/20120801_ADIAFprixMarcelDuchampFIAC2012.pdf.

Daniel Dewar i Grégory Gicquel: Gisant, 2012

Gres negre. 94 × 198 × 114 cm http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2012/10/19/prix-marcel-duchamp-si-je-votais-ou-
dorothee-qui/

http://www.adiaf.com/wp-content/uploads/2012/08/20120801_ADIAFprixMarcelDuchampFIAC2012.pdf
http://www.adiaf.com/wp-content/uploads/2012/08/20120801_ADIAFprixMarcelDuchampFIAC2012.pdf
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2012/10/19/prix-marcel-duchamp-si-je-votais-ou-dorothee-qui/
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2012/10/19/prix-marcel-duchamp-si-je-votais-ou-dorothee-qui/
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Així fou anunciat per la premsa el resultat del premi Marcel Duchamp el

2012. Aquest premi va ser creat el 2000 per l’ADIAF (Associació per a la di-

fusió internacional de l’art francès), composta per uns dos-cents cinquanta

col·leccionistes d’art contemporani. Cada any, els seus membres proposen els

noms dels artistes que els semblen interessants, d’entre els quals quatre se-

ran designats per la junta directiva de l’associació com a «candidats» de l’any.

Aquests han de produir una obra exposada en el marc de la FIAC (Fira Interna-

cional d’Art Contemporani), que permetrà al jurat elegir el guanyador (Hirsch-

horn i altres).

Els guanyadors d’edicions anteriors:

Thomas Hirschhorn (2000), Dominique Gonzalez-Foerster (2002), Mathieu Mercier
(2003), Carole Benzaken (2004), Claude Closky (2005), Philippe Mayaux (2006), Tatiana
Trouvé (2007), Laurent Grasso (2008), Sâadane Afif (2009), Cyprien Gaillard (2010), i
Mircea Cantor (2011).

Per a fer la seva elecció, el jurat està assistit per experts: cadascun dels quatre

artistes seleccionats designa un relator (crític d’art, historiador d’art, comissari

d’exposició, etc.) que defensarà la seva causa6 presentant al jurat el treball de

cadascun dels aspirants al títol. El 2012, aquesta sessió, oberta exclusivament

als membres de l’associació que volguessin assistir-hi, va tenir lloc a la petita

sala del Centre Pompidou el divendres 19 d’octubre, vigília de la cerimònia

del premi.

A la sala s’hi apleguen unes cinquanta persones, amb una proporció igual

d’homes i de dones, i una mitjana d’edat relativament alta. A la primera fi-

la seuen els set membres del jurat: Alfred Pacquement, director de MNAM

(Museu Nacional d’Art Modern), que presideix el jurat; Gilles Fuchs, president

de l’ADIAF; Jacqueline Matisse-Monnier, representant de la família Duchamp;

Fumio Nanjo, director d’un museu japonès; Beatrix Ruf, director d’una kunst-

halle (galeria d’art) suïssa; Michel Delfosse, col·leccionista de Bèlgica; i Muriel

Salem, col·leccionista de Londres. En un racó de l’escena, un púlpit i un mi-

cròfon permetrà als oradors adreçar-se al públic sense obstaculitzar la visió de

la pantalla on es projectaran les imatges.

1)�Primera�defensa

Un famós crític d’art puja a l’escenari després de saludar el jurat, i anuncia el

nom de l’artista (Valérie Favre) del qual defensarà la causa. Fotos de l’estudi

de l’artista apareixen en pantalla, seguides d’imatges de les seves obres (princi-

palment pintures sobre tela), que se succeiran en bucle durant els vint minuts

que durarà la presentació (els de petit format es presenten en sèries). L’orador

explica la seva sorpresa en descobrir les pintures a l’estudi de l’artista. Es tracta

d’una obra no acabada, diversa, però coherent; de desplaçaments, alhora geo-

gràfics, mentals i plàstics; de referències al cinema; d’una persona que no es

veu com una artista professional, sinó que va ser actriu, que ha fet performances

i música; que no s’até a un marc, i les obres de la qual presentades per aquest

premi no eren esperades; que desconfia de les fronteres, i que sap sorprendre;

Referències web

Sobre els premis Marcel Duc-
hamp, vegeu:
Artistes�escollits
el�2014:�https://
www.artcurial.com/fr/actuali-
te/cp/2014/2014_02_08_prix-
marcel-duchamp.asp, http://
www.artistikrezo.com/
2014020615344/ac-
tualites/art/prix-mar-
cel-duchamp-2014-artis-
tes-nommes.html, http://
www.telerama.fr/scenes/fi-
ac-2014-quel-jeune-ta-
lent-va-gagner-le-prix-mar-
cel-duchamp,118309.php.
Artistes�escollits�el�2015:
http://www.adiaf.com/
les-nommes-du-prix-mar-
cel-duchamp-2015/, http://
www.fiac.com/paris/evene-
ments/prix-marcel-duchamp,
http://carreartmusee.com/
fr/expositions/prix-marcel-
duchamp-2015-110, http://
www.sortiraparis.com/arts-
culture/exposition/arti-
cles/92877-fiac-2015-le-nom-
des-nomines-au-prix-mar-
cel-duchamp.

(6)En aquest cas foren Charlotte
Laubard, del duo Dewar i Gicquel;
Jean de Loisy, de Franck Scurti; An-
tonia Birnbaum, de Bertrand La-
marche; i Philippe Dagen, de Valé-
rie Favre.

https://www.artcurial.com/fr/actualite/cp/2014/2014_02_08_prix-marcel-duchamp.asp
https://www.artcurial.com/fr/actualite/cp/2014/2014_02_08_prix-marcel-duchamp.asp
https://www.artcurial.com/fr/actualite/cp/2014/2014_02_08_prix-marcel-duchamp.asp
https://www.artcurial.com/fr/actualite/cp/2014/2014_02_08_prix-marcel-duchamp.asp
http://www.artistikrezo.com/2014020615344/actualites/art/prix-marcel-duchamp-2014-artistes-nommes.html
http://www.artistikrezo.com/2014020615344/actualites/art/prix-marcel-duchamp-2014-artistes-nommes.html
http://www.artistikrezo.com/2014020615344/actualites/art/prix-marcel-duchamp-2014-artistes-nommes.html
http://www.artistikrezo.com/2014020615344/actualites/art/prix-marcel-duchamp-2014-artistes-nommes.html
http://www.artistikrezo.com/2014020615344/actualites/art/prix-marcel-duchamp-2014-artistes-nommes.html
http://www.artistikrezo.com/2014020615344/actualites/art/prix-marcel-duchamp-2014-artistes-nommes.html
http://www.telerama.fr/scenes/fiac-2014-quel-jeune-talent-va-gagner-le-prix-marcel-duchamp,118309.php
http://www.telerama.fr/scenes/fiac-2014-quel-jeune-talent-va-gagner-le-prix-marcel-duchamp,118309.php
http://www.telerama.fr/scenes/fiac-2014-quel-jeune-talent-va-gagner-le-prix-marcel-duchamp,118309.php
http://www.telerama.fr/scenes/fiac-2014-quel-jeune-talent-va-gagner-le-prix-marcel-duchamp,118309.php
http://www.telerama.fr/scenes/fiac-2014-quel-jeune-talent-va-gagner-le-prix-marcel-duchamp,118309.php
http://www.adiaf.com/les-nommes-du-prix-marcel-duchamp-2015/
http://www.adiaf.com/les-nommes-du-prix-marcel-duchamp-2015/
http://www.adiaf.com/les-nommes-du-prix-marcel-duchamp-2015/
http://www.fiac.com/paris/evenements/prix-marcel-duchamp
http://www.fiac.com/paris/evenements/prix-marcel-duchamp
http://www.fiac.com/paris/evenements/prix-marcel-duchamp
http://carreartmusee.com/fr/expositions/prix-marcel-duchamp-2015-110
http://carreartmusee.com/fr/expositions/prix-marcel-duchamp-2015-110
http://carreartmusee.com/fr/expositions/prix-marcel-duchamp-2015-110
http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/92877-fiac-2015-le-nom-des-nomines-au-prix-marcel-duchamp
http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/92877-fiac-2015-le-nom-des-nomines-au-prix-marcel-duchamp
http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/92877-fiac-2015-le-nom-des-nomines-au-prix-marcel-duchamp
http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/92877-fiac-2015-le-nom-des-nomines-au-prix-marcel-duchamp
http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/92877-fiac-2015-le-nom-des-nomines-au-prix-marcel-duchamp
http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/92877-fiac-2015-le-nom-des-nomines-au-prix-marcel-duchamp
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que no és ni citacional, ni neoabstracta, ni neosurrealista. Insisteix en el fet

que és una dona pintora, «del temps de després: després de Duchamp i la seva

prohibició de la pintura»; i si parla de la seva feminitat és, diu, perquè la pin-

tura és «una història d’homes» que avui té una mala reputació, especialment a

París, perquè està vinculada al passat. No és l’artista d’un estil, d’una manera,

com ho voldria el mercat, que prefereix les marques, sinó que és algú que té

un esperit d’experimentació, de llibertat; i que no busca el bell ofici, el tema

bell: per contra, és capaç de pintar paneroles en un format gran, amb colors

molt vius; perquè l’art és el malestar, la inquietud, la malaltia, o el sacrilegi,

però no la curació. És, continua dient, una pintora «híbrida» entre el cinema,

la fotografia, la literatura, l’autobiografia, i és «l’única manera de fer pintura

avui», sota el signe del Gran Vidre –en referència a l’obra de Duchamp–, és a dir,

de la desaparició més que no pas de l’eternitat de l’art o de la bellesa, i en una

exigència intel·lectual constant. I conclou: «una artista d’avui, absolutament».

Estudi de Valérie Favre
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Valérie Favre: Lapine Univers et la Mort, 2007. Oli sobre tela. 50 × 40 cm

Col·lecció privada

Valérie Favre: Second Life, 2007. Oli sobre tela. 170 × 130 cm

Col·lecció privada

El president del jurat li va fer dues preguntes sobre la cronologia i les etapes de

la carrera de l’artista, a les quals el relator va respondre insistint en els canvis,

el desenvolupament no lineal d’una obra «en ventall».
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2)�Segona�defensa

Una dona jove, d’uns trenta anys, defensa la causa del duo d’artistes Dewar i

Gicquel. Ella es presenta com a crítica d’art i curadora. Presenta un PowerPoint

pel qual desfilen tot tipus d’imatges manllevades de la història de l’art, inclo-

ent-hi les més antigues. Subratlla el fet que aquests artistes són sobretot escul-

tors (l’obra proposada per al premi, de pedra, representa un bussejador amb

aletes en posició jacent), però que utilitzen materials artesanals: «són simple-

ment artistes». A més de la diferència entre l’art i l’artesania, també és qües-

tió de la definició de l’art i de l’estil d’un «canvi de paradigma», de la «noció

d’art contemporani» o «de l’art anomenat contemporani», de la «dissolució

de l’esperit modern», de la «fi de la fi de les utopies». S’esmenten diversos mo-

viments o tendències estètiques: el naturalisme més que no pas el romanticis-

me, el moviment Arts and Crafts de Glasgow, kitsch, postmodernisme, estètica

relacional, branding7; obres: Les Demoiselles d’Avignon, una pel·lícula de Philip-

pe Parreno i un vídeo de Fischli & Weiss; autors com un filòsof de la ciència

(Isabelle Stengers), dos antropòlegs (Lévi-Strauss i Alban Bensa); disciplines: la

psicoanàlisi i l’antropologia. Es parla encara de la «crida a coses molt antigues,

i de totes les cultures», de «dones de totes les èpoques». Acaba amb «un art

decididament popular, no perquè agradi a tothom, sinó perquè és generós en

el seu significat».

Algunes de les preguntes que li va formular el jurat: van ser sobre el treball an-

terior d’ambdós artistes, sobre la significació de l’artesania per a aquesta gene-

ració i sobre la realització de l’escultura, «ells mateixos o una altra persona?».

El relator respon que l’han fet ells mateixos, perquè tenen «el plaer d’aprendre,

no són aficionats»; «Així que esculpeixen ells mateixos?», insisteix un altre

membre del jurat, «Sí», respon ella.

Daniel Dewar i Grégory Gicquel: Architecture, 2014

230 × 206 × 148 cm. Photo musée Rodin, París (Lola Pertsowsky)

(7)Sobre Branding: Branding és un
anglicisme emprat en màrque-
ting que fa referència al procés
de fer i construir una marca (en
anglès, brand equity) mitjançant
l’administració estratègica del con-
junt total d’actius vinculats direc-
tament o indirectament al nom
o símbol (logotip) que identifi-
quen la marca influint en el seu
valor, tant per al client com per a
l’empresa propietària de la marca.
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Daniel Dewar i Grégory Gicquel: Pied, 2014

148 × 235 × 118 cm. Photo musée Rodin, París (Lola Pertsowsky)

Daniel Dewar i Grégory Gicquel: Recumbent «Effigy», 2012

Monument funerari projectat per al cementiri de Montparnasse. Dolerita. 94 × 198 × 114 cm. Cortesia de la galeria
Loevenbruck

3)�Tercera�defensa

La tercera ponent, d’uns quaranta anys, es presenta com a filòsofa, i explica

que l’artista i ella han treballat junts sobre l’art contemporani i la filosofia. A

la pantalla es projecten imatges urbanes i a continuació una imatge de l’obra

proposada per al premi (una instal·lació que consta d’una maqueta i d’un ví-

deo sobre pantalla). Ella parla d’ancoratge en la realitat urbana, de Nancy i de

Jean Prouvé, de «constel·lació singular», de ciència ficció, d’una «màquina de
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ficcionalitzar la realitat», d’un «conjunt obert d’experiments», d’una obra que

«no explica res, però que estructura un desig de veure», d’il·lusió i d’artifici, de

«defectes del que és visible», de disjunció, d’imatges immaterials, d’onirisme,

d’una «exploració perceptiva que no es limita al que és visible ni al camp de

l’art». Són també citats els DJ, les «màquines de veure» els «estats alterats», la

«fenomenalitat produïda per les obres», els «intersticis de l’empíric», el virtual,

la proximitat amb el cinema, la pràctica de l’anacronisme, l’heterogeneïtat, les

el·lipsis, i les «forces operatives del que és visible». L’obra és una «conjunció

singular entre un efecte fort i una tècnica dèbil», que «curtcircuita la nostra

experiència» i posseeix una «potència metamòrfica». El discurs acaba amb el

nom de Deleuze i un oxímoron: el «nomadisme al lloc».

Bertrand Lamarche: Cyclo City, 2012

Bertrand Lamarche: Réplique (Baphomêtre), 2008

Font: https: //www.youtube.com/watch?v=NrjmqOaw5oM.

Algunes preguntes del jurat permeten a la relatora donar explicacions sobre el

mètode de fabricació de l’obra.

4)�Quarta�defensa

El darrer relator, un quinquagenari responsable d’una important institució pa-

risenca, parla davant d’imatges que mostren diferents obres de l’artista i de

la instal·lació proposada per al premi (objectes quotidians modests agençats i

disposats en l’espai). Cita les intencions de l’artista i explica l’origen d’aquests

objectes expressant el seu «interès apassionat» per aquest treball fet «de mira-

des i gestos simples» sense grandiloqüència, que confereixen una «poesia pro-

funda» al nostre dia a dia al mateix temps que una «visió mítica», i que sap

https://www.youtube.com/watch?v=NrjmqOaw5oM
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«restituir una bellesa als objectes decaiguts» com un simple penjador de fusta,

unes llaunes de refresc, una taula de treball, una cremallera, unes «bobines

niquelades», unes «ceràmiques trencades» que inciten a «estrènyer-se el cin-

turó». Són esmentats Francis Ponge, Mario Manzoni, Edvard Munch i Char-

les Fourier. També es parla de l’atzar, de la trobada entre l’art conceptual i el

pop-art, de la pràctica del taller, dels dibuixos animats. El discurs fa intervenir

nombroses figures interpretatives: la «simbolització d’un destí col·lectiu que

la societat imposa», el «com si», la «qüestió del buit», una «intenció sobre la fi

de la divisió i de la utopia» o «és de nosaltres de qui es parla», els pensaments

de l’artista «sobre el món i el no-res», el seu «interès per les representacions

al·legòriques de la història de la humanitat», un «treball que trobo bell pel seu

caràcter al·legòric». Finalment, parla d’un procés continu, d’una visió global,

de creació oposada a la producció, de coherència, de determinació, d’ambició,

d’edificació. I és, en conclusió, «simplement una obra».

Franck Scurti: Rédemption, 2012

Planxa de fusta, penjador pintat, plàstic cremat, bola de llautó. 159 × 111 cm
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Franck Scurti: Fingers of Steel, 2011

Prestatge de fusta, ceràmica, pintura acrílica i materials diversos. Dimensions variables

Durant uns minuts, el relator respon ràpidament algunes qüestions cen-

trant-se bàsicament en el mode de fabricació dels objectes presentats. Llavors

la reunió s’acaba, i es deixa deliberar al jurat.

El dissabte 20 d’octubre comença la cerimònia amb un recordatori dels noms

dels guanyadors precedents. El president de l’ADIAF retorna sobre el recent

debat sobre la taxació de les obres d’art i afirma que la veritable passió dels

membres de l’associació és l’art. Agraeix al Ministre de Cultura i als seus re-

presentants la seva presència, i després parla sobre què és un col·leccionista,

evocant el llegat, la transmissió, el patrimoni cultural, el compromís en lloc de

l’especulació, la col·laboració i la complicitat amb els artistes; finalment dona

les gràcies a la mitja dotzena de mecenes i al Centre Pompidou.

El president del jurat, i director del Mnam, pren la paraula i declara que un

premi és sobretot una cadena de solidaritat; presenta els membres del jurat

i anomena els relators que els artistes han triat, així com les galeries que els

representen. Recorda les seves dates de naixement: 1959 per a Valérie Favre;

1976 i 1975 per a Daniel Dewar i Gregory Gicquel; 1966 per a Bertrand La-

marche, i 1967 per a Franck Scurti. Tot seguit llegeix aquesta nota de premsa:

«El jurat, després d’una llarga deliberació, ha seleccionat Daniel Dewar i Grégory Gicquel,
en els quals la relació amb l’escultura monumental ha estat especialment original. L’ús
dels materials, sense excloure les pràctiques artesanals i el fraccionament dels volums, fins
i tot en la forma de films d’animació, amplia segons ells els estàndards estètics, mentre
que els seus temes es refereixen als plaers o a les tradicions culturals populars.»
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Els dos guanyadors, que s’apropen al micròfon amb texans i suèter, feliciten

als altres artistes i donen les gràcies al jurat. La cerimònia ha acabat. El públic

se’n va. El premi Marcel Duchamp del 2012 ja ha estat concedit.

Què hem après d’aquesta petita història? En primer lloc que, més enllà de les

diferències entre les quatre propostes (unes pintures sobre tela, una escultura,

una vídeo instal·lació i una instal·lació) i de les quatre estratègies escollides

pels relators (repassar tota l’obra de l’artista, situar el seu procés i enfocament

en la història de l’art, descriure i interpretar la proposta creada per al premi,

i reconstruir i interpretar la crítica feta per l’artista de la seva creació), hi ha

sorprenents similituds entre aquests discursos (insistència en la coherència,

al mateix temps que en la singularitat i la capacitat de frustrar les expectati-

ves) sobre els desplaçaments entre les fronteres, i sobretot entre les discipli-

nes (el cinema ha estat sistemàticament citat), i sobre la dimensió intel·lectual

de les obres i la seva capacitat per a acollir interpretacions i referències erudi-

tes. A més, en el tercer i quart casos, el discurs del relator és el que permet

a l’espectador entendre no només el significat de l’obra, sinó la manera com

es presenta més enllà de la reproducció (la vídeo instal·lació era, com remar-

ca un membre del jurat, impossible de captar mitjançant la reproducció que

es mostrava), o com es va fer (com les bobines niquelades, o la història dels

diferents objectes que componen la instal·lació). Això vol dir que, al visitant

mitjà, que no té accés a aquests discursos, li manquen «les instruccions per al

maneig» de cada proposta, emesos per aquests intermediaris: un manual que

només és accessible per als qui estan en contacte amb aquests discursos o amb

els artistes, enllaços essencials en la percepció de les obres. Estem, doncs, en

una lògica de la iniciació per la pertinença als cercles reservats, els més propers

del centre ocupat per l’artista i els seus satèl·lits, i dels llocs on un pot assistir

o participar en els rituals (com en aquest lliurament de premi).

També hem après la importància que tenen els discursos (descripció, narració,

interpretació), i l’important paper dels especialistes en posició d’intermediaris

entre les obres i el públic, i la necessitat de la presència de l’artista per a l’accés

a l’obra: diversificació dels materials, desaparició de la pintura emmarcada i

de l’escultura sobre pedestal, caràcter sovint insatisfactori de les reproducci-

ons; imposició del valor de singularitat, joc amb les fronteres, crèdit donat

a qualsevol forma de distanciament, eliminació del criteri de bellesa; estrets

vincles entre els actors del mercat privat (galeristes, col·leccionistes) i actors

de les institucions (conservadors de museus, comissaris d’exposició, directors

de centres d’art); internacionalització dels intercanvis, escurçament del termi-

ni de reconeixement (tots dos artistes guardonats tenen uns trenta anys...).

Aquests són alguns dels aspectes més destacats que revela aquest petit episodi,

i encara ens hauríem pogut referir als problemes de desplaçament, de conser-

vació i restauració d’obres, així com als seus futurs viatges entre fires, biennals

i col·leccions privades i públiques.
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Aquestes són característiques de l’art contemporani que formen un món alta-

ment coherent, però en ruptura radical amb les formes d’art familiars al públic

en general, i fins i tot al gran públic cultivat.

Els arguments d’aquests relators poden ser llegits tant com a testimoni de

la intel·ligència, la seriositat, l’experiència dels protagonistes, com una càrre-

ga satírica contra el que alguns denuncien com una «farsa». Els comentaris

dels relators, considerats des de l’interior del món de l’art contemporani, són

discursos alhora força banals i d’un nivell excel·lent; considerats des de fora

d’aquest món, poden semblar molt estranys i, fins i tot, caricaturescament ri-

dículs.

Això il·lustra perfectament un fet: l’especificitat de les regles que organitzen

l’art contemporani és tal, que la percepció que se’n té difereix radicalment

segons si s’està o no familiaritzat amb aquest món.

Per a entendre-ho millor, recordem el que va passar amb els impressionistes

a partir dels anys 1860. Aleshores, una de les principals crítiques expressades

pels partidaris de l’art tradicional era el caràcter «inacabat» de les obres. Allò

que per a uns (els «clàssics», partidaris de la continuïtat de la tradició) consti-

tuïa un defecte definitiu, era precisament el que li donava la qualitat per als

altres (els «moderns», convertits a l’experimentació de noves formes de repre-

sentació pictòrica). Per tant, el que apareixia com una crítica radical des de la

perspectiva de l’art clàssic era una prova de qualitat des del punt de vista de

l’art modern; els partidaris d’un o sistema o de l’altre no poden entendre’s, ja

que no tenen les mateixes expectatives en relació amb l’art, ni els mateixos

criteris d’avaluació.

Seriositat o ironia en els arguments dels relators? Depèn del punt de vista: des

de l’interior o des de l’exterior del món de l’art.
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5. L’interactor en l’art digital i en l’art de la xarxa

5.1. Art digital

Amb les avantguardes històriques (futurisme, constructivisme, Bauhaus, etc.)

es planteja no només què és l’art, sinó també amb què es fa l’art, i de què es

fa l’obra.

• Tot pot ser material, suport, mitjà per a l’art. Ja no hi ha materials nobles

i d’altres que serien vulgars.

• L’artista ha d’apropiar-se dels materials actuals per a inscriure’s realment

en el seu temps.

• Qualsevol lloc, qualsevol espai pot esdevenir, ser, un lloc per a l’art (con-

testació del sistema mercantil de l’art i dels seus espais dedicats, «consa-

grats» –galeries, museus–, i plantejament que l’art no és una activitat «a

part de», separada, aïllada de la vida).

• L’objecte acabat i únic ja no és l’únic model, l’única definició de l’obra

d’art. L’acte, l’acció i el procés constitueixen algunes de les alternatives

essencials.

• Canvi de perspectiva sobre el món: abans, allò que permetia explicar el

món era l’invariant, l’estable, el fix. Ara és l’inestable, la incertesa, el que

canvia, el que està en moviment, el flux.

• Amb obres centrades en el procés i el flux, el temps esdevé un nou material

de l’art, un nou component de la creació.

• Al qüestionament de l’objecte acabat i únic, a l’obra com a procés, corres-

pon igualment la dissolució de l’espai únic i la multiplicitat simultània

dels llocs de realització de l’obra.

• L’obra no només pot perdre la seva qualitat d’objecte únic, sinó que, a

més, es pot compondre igualment de múltiples elements heterogenis.

• La desmaterialització de l’obra va de la mà de la fi de l’objecte i de

l’emergència del procés com a acte artístic: la matèria del digital és

l’immaterial impuls elèctric.

• Desaparició de l’autor i de l’artista: existència de creacions col·lectives. El

que canvia és menys la desaparició de l’artista com el seu nou lloc, la seva
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nova posició en la creació. L’artista esdevé creador de contextos més que

de continguts.

• L’espectador esdevé, més que coautor de l’obra, un material de l’obra.

Utilitzar el digital com a mitjà artístic significa que des de la seva producció fins

a la seva presentació l’obra només fa servir la plataforma digital, i en presenta

i explora les potencialitats inherents.

La interactivitat no és la participació. La participació és una actitud davant

l’obra, mentre que la interactivitat és una presència en l’obra. L’espectador

interactiu no és extern a l’obra, sinó que, element del model com qualsevol

altre, és pensat i construït per a ella. Els objectes d’art virtuals són «fluxos

d’informació» modulables dotats d’una estructura, d’una lògica i d’una con-

clusió fluctuants, i el destinatari en controla el contingut, el context i el temps

per mitjà de la interacció.

No sempre és col·laboratiu en el sentit propi del terme, sinó que sovint és

«participatiu» en la mesura en què depèn de l’aportació de diversos usuaris.

És dinàmic i pot reaccionar a un flux de dades canviant, i a la transmissió de

dades en temps real. Cal recordar que el mitjà digital no és visual per natu-

ralesa, sinó que es compon sempre d’una part generalment amagada, invisi-

ble, feta de codis, i d’una part visible per a l’espectador/usuari, de manera que

aquesta darrera està produïda per la primera.

Els resultats poden anar d’una imatge complexa a un procés de comunicació

dels més abstractes. Algunes obres d’art digital són essencialment visuals, i

d’altres estan centrades més aviat en dades o bases de dades brutes.

És «customitzable», és a dir, adaptable a les necessitats o a la intervenció d’un

usuari en particular.

5.2. Instal·lacions interactives

1)�Jeffrey�Shaw:�Legible�City,�1989

Font: http://www.jeffrey-shaw.net/html_main/show_work.php?record_id=83, http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/
defsm3_28.html.

http://www.jeffrey-shaw.net/html_main/show_work.php?record_id=83
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm3_28.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm3_28.html
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És una instal·lació on el desplaçament del punt de vista està vinculat al moviment de
l’espectador. Aquest intervé sobre la imatge per mitjà d’una bicicleta fixada a terra, da-
munt de la qual puja i pedala. Al seu davant, en una gran pantalla, es projecta la imatge
esquematitzada d’una gran ciutat (Manhatttan, Amsterdam o Karlsruhe), els carrers de la
qual estan formats per edificis compostos de lletres tridimensionals gegantines. Aques-
tes lletres formen, al seu torn, frases, i aquestes frases, narracions d’orígens diversos que
l’usuari desenvolupa i llegeix mentre pedala i canvia de direcció amb el manillar. La bi-
cicleta no es mou, però la imatge es presenta com si ens desplacéssim realment per la
ciutat. Al llarg del recorregut, descobrim el text en deambular indolentment, o amb ritme
esportiu. La més petita distracció provoca estranys accidents, com ara que el lector-ciclis-
ta corre el risc de travessar els murs de la ciutat, o de perdre’s entre les línies.

2)�Joachim�Sauter�i�Drik�Lüsebrink:�Der�Zerseher,�1992

Font: https://vimeo.com/7560243, http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/
defsm3_30.html.

Permet al públic canviar l’estructura i la textura d’un quadre simplement mirant-lo. Dret,
davant d’un quadre escanejat en una pantalla d’ordinador, i posat a l’alçada dels ulls com
ho estaria a la paret d’una galeria, t’adones, en poc temps, que la superfície del quadre
esdevé borrosa, distorsionada precisament en el punt cap a on s’adreça la teva mirada;
miris cap a on miris, trobes el mateix efecte de destrucció. Un dispositiu de localització
ocular segueix els moviments de l’ull per a connectar, d’una manera quasi tàctil, el punt
final de la mirada amb la pantalla de l’ordinador. L’efecte és el de donar un poder sorpre-
nent a l’ull: no merament mirar l’obra d’art, sinó modificar-la: la imatge es destrueix per
pixelació als indrets on ens condueixen els nostres ulls.

3)�Laurent�Mignonneau�i�Christa�Sommerer:�Interactive�Plant�Growing,�1993

https://vimeo.com/7560243
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm3_30.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm3_30.html
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Font: http://zkm.de/en/artwork/the-interactive-plant-growing, http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/
defsm3_38.html.

Consisteix en una gran pantalla de vídeo on veiem tiges, fulles i brots diferents de moltes
classes de plantes i de múltiples colors. A mesura que ens hi acostem, veiem que algunes
de les plantes creixen a un ritme accelerat, en un lapse de temps. Creixen quan algú
s’acosta o toca suaument una de les cinc plantes de veritat que estan ubicades davant
de la pantalla. Les plantes reals són molt sensibles a la presència humana. Segons l’estat
anímic, de relaxació o tensió, es creen diferents tipus de brots a la pantalla. El fet que
la interfície o el mitjà subministrat per a la interacció en aquesta instal·lació sigui una
planta, emfasitza la continuïtat entre el que és humà i el que és botànic. El resultat com-
binat d’un determinat nombre d’usuaris pot representar l’estat d’ànim general del grup.

4)�Karl�Sims:�Genetic�Images,�1993

Font: http://www.karlsims.com/genetic-images.html, http://cv.uoc.edu/adf/
~04_999_01_u07/defsm3_32.html.

Presentada al Centre Pompidou, a l’Ars Electronica Center de Linz i a l’Interactive Me-
dia Festival de Los Angeles, consisteix en un ordinador, el superordinador Connection
Machine, de 32.768 processadors, proporcionat per Thinking Machines Corporation. Aquest
ordinador genera i mostra imatges, a partir d’instruccions en equacions matemàtiques
codificades per l’ordinador, en setze pantalles posades en semicercle davant de les quals
hi ha uns sensors perquè els espectadors puguin seleccionar quina imatge desitgen que
sobrevisqui i es reprodueixi en la nova generació. Les imatges no seleccionades són eli-
minades i reemplaçades per les seleccionades, tot i que aquestes no són meres còpies,
sinó que experimenten alteracions.

Aquesta posada en escena de Genetic Images defineix el perceptor, no només com actiu en
el sistema, sinó que l’instal·la en posició de vida o mort sobre la imatge. L’espectador aviat
s’adona del fet que és responsable de l’evolució del sistema i, en conseqüència, adopta
la seva estratègia de moviment i de percepció: és l’intrús que intervé en un univers al
qual no pertany.

5)�Masaaki�Fujihata:�Beyond�Pages,�1995

Font: http://www.dailymotion.com/video/x2o3gml, http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/
defsm3_45.html.

Ens presenta una taula de treball sobre la qual es projecta un llibre obert, però el llibre
només és una imatge projectada. Quan el lector passa les pàgines amb un llapis, aques-
tes es comporten com a pàgines reals d’un llibre real, i fan un lleuger soroll de paper

http://zkm.de/en/artwork/the-interactive-plant-growing
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm3_38.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm3_38.html
http://www.karlsims.com/genetic-images.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm3_32.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm3_32.html
http://www.dailymotion.com/video/x2o3gml
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm3_45.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm3_45.html
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rebregat. Sobre aquestes pàgines trobem impreses imatges i paraules en japonès amb la
seva traducció en anglès. La paraula apple acompanya una il·lustració d’una poma, però
si el lector la toca amb el llapis, la poma sembla devorada per un menjador invisible; la
paraula door mostra un pom de porta que, dibuixat pel llapis, provoca sobre la paret de
davant de la taula la projecció d’una imatge de porta que s’obre, i ens ensenya un nen
rialler que tanca la porta, entre d’altres.

5.3. El concepte de Net.art

Cal diferenciar:

1)�«L’art�a�la�xarxa» (art on the net):

• És un art concebut en un altre mitjà (pintura, escultura, disseny, grafisme,

etc.).

• És a la xarxa per un mer procés de digitalització.

• La xarxa li serveix únicament com a mitjà de difusió o exhibició.

2)�«L’art�de�la�xarxa» o Net.art:

• Utilitza la xarxa en si mateixa, o el seu contingut en qualsevol nivell (tèc-

nic, cultural o social) com a base de l’obra d’art.

El Net.art designa l’art creat específicament en, de i per a qualsevol xarxa elec-

trònica, cosa que inclou l’art d’internet:

«Penso que ja és hora d’aclarir l’origen del terme net.art. En realitat és un ready made.
El desembre de 1995, Vuk Cosic va rebre un correu d’origen anònim. A causa d’una in-
compatibilitat de software, el text era un galimaties en ASCII pràcticament il·legible. En
l’únic fragment que tenia algun sentit es veia una cosa com:

[...] J8~g#|\;Net. Art{-^s1 [...]

Vuk va quedar molt impressionat: la mateixa xarxa li havia proporcionat un nom per a
l’activitat en la qual estava involucrat! I immediatament va començar a utilitzar aquest
terme. Uns mesos més tard, va reenviar el misteriós missatge a Igor Markovic, que va
arribar a descodificar-lo correctament. [...]

El fragment del text mencionat, tan estranyament convertit pel software de Vuk, deia
(cito de memòria): [*] All this becomes possible only with the emergence of the Net. Art as a
notion becomes obsolete [...].»

Alexei Shulgin, a nettime: «Net.Art – the origin». http://amsterdam.nettime.org/Lists-
Archives/nettime-l-9703/msg00094.html

5.4. Obres de Net.art

1)�Heath�Bunting:�King’s�Cross�Phone�In,�1994

http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9703/msg00094.html
http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9703/msg00094.html
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Font: http://www.irational.org/cybercafe/xrel.html.

A partir dels números de trenta-sis cabines telefòniques de l’estació de trens de King’s
Cross, convida tothom a trucar-hi un dia i una hora prefixats (divendres 5 d’agost).

I suggereix als participants un seguit de combinacions, com ara: trucar a un o diversos
números i deixar sonar el telèfon una estona, o anar a l’estació i observar la reacció dels
vianants.

És una hipòtesi sobre la intersecció de diversos sistemes de comunicació: telèfon, internet,
xarxa ferroviària…

Bunting volia demostrar que era possible desenvolupar noves formes de sociabilitat a
distància.

2)�Douglas�Davis,�The�World’s�First�Collaborative�Sentence,�1994

Font: http://artport.whitney.org/collection/davis/Sentence/sentence1.html, http://cv.uoc.edu/adf/
~04_999_01_u07/defsm2_353.html.

Reflexiona sobre la interactivitat, la creació col·lectiva i la figura de l’autor. L’internauta
pot aportar-hi textos, sons, imatges i vídeos.

3)�Antoni�Muntadas:�The�File�Room,�1994

http://www.irational.org/cybercafe/xrel.html
http://artport.whitney.org/collection/davis/Sentence/sentence1.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_353.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_353.html
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Font: http://www.thefileroom.org/, http://cv.uoc.edu/adf/
~04_999_01_u07/defsm2_37.html.

El 1994, any de la primera versió del Netscape, neix The File Room amb l’objectiu de fer
una crítica social, mitjançant la xarxa, de la censura cultural al món.

L’origen d’aquesta iniciativa es remunta a un encàrrec que va rebre l’autor per part de
Televisió Espanyola, l’any 1985, per al programa Metrópolis. Muntadas va fer un repor-
tatge amb imatges de l’època del general Franco, que TVE va censurar.

Consta de dues parts: una instal·lació, destinada a exhibir-se en espais físics, i un arxiu
a la xarxa, que s’estructura com una base de dades comunitària sobre els casos de censu-
ra cultural al món, i que permet tant l’accés a la base de dades com la introducció de
noves informacions per part dels visitants, així com la seva participació en un fòrum de
discussió.

4)�Ken�Goldberg:�Telegarden,�1995

Font: http://www.ieor.berkeley.edu/~goldberg/garden/Ars/, http://cv.uoc.edu/adf/
~04_999_01_u07/defsm2_176.html.

Creada el 1995 a la Universitat del Sud de Califòrnia, i presentada a l’Ars Electronica
Center de 1996 a 1997.

Consisteix en un jardí que es manipula a distància per mitjà d’un telerobot

Hi ha dues maneres d’interactuar-hi:

a) mode actiu: es vigila i es té cura de les plantes

http://www.thefileroom.org/
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_37.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_37.html
http://www.ieor.berkeley.edu/~goldberg/garden/Ars/
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_176.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_176.html
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b) mode passiu: es veu el jardí i se segueix l’evolució de les plantes

5)�Amy�Alexander:�Multi-cultural�Recycler,�1996

Font: http://amy-alexander.com/projects/internet-art/the-multi-cultural-recycler.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_19.html

Les arts requereixen testimonis, i internet és un proveïdor de testimonis i un lloc segur
des d’on observar per als afeccionats al voyeurisme.

Han proliferat les càmeres connectades a la xarxa vint-i-quatre hores al dia, que monito-
ritzen en temps real llocs públics i racons íntims, i converteixen el que és públic i el que
és privat en alguna cosa que pot observar-se des de l’anonimat de casa. Aquest projecte
adreça una mirada crítica sobre la multiplicació de les càmeres web.

6)�Olia�Lialina:�My�boyfriend�came�back�from�the�war,�1996

Font: http://www.teleportacia.org/war/war2.htm, https://vimeo.com/10173310,
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_247.html.

A partir dels sentiments i les emocions que produeix una situació personal, estableix un
esquema narratiu interactiu en forma de conversa.

La imatge d’una parella asseguda constitueix el marc de referència al llarg de l’obra: és una
imatge fixa, i la relació entre els individus representats restarà intacta, fins i tot si al seu
voltant hi ha una gran activitat, i acaba afectant la nostra lectura sobre aquesta relació.
La resta de la pantalla es divideix en zones, i separa les converses que tenen lloc en altres
marcs, cada cop més petits. Cada conversa constitueix un recorregut que el lector pot
emprendre, però que acabarà sempre de la mateixa manera, en una finestra totalment
negra, representant cada cop una possibilitat que s’enfosqueix, una veu que s’apaga, en
la incomprensió, la incomunicació o el malentès.

7)�Floating�Point�Unit:�Body�Without�Organs,�1996

http://amy-alexander.com/projects/internet-art/the-multi-cultural-recycler.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_19.html
http://www.teleportacia.org/war/war2.htm
https://vimeo.com/10173310
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_247.html
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Font: http://www.plexus.org/fpu/audience3a.html.

És una al·legoria del cos col·lectiu a internet: proposen crear un nou cos virtual més
adaptable a la dimensió de l’univers metafòric.

Convida els internautes a connectar les seves càmeres a la xarxa i filmar alguna part del
cos. La combinació de parts formaran un cos híbrid, mutant i fragmentat.

Analitza el poder creador, la simulació de la realitat, la interrelació autor/interactor, la
identitat i el tractament del cos.

8)�Shelley�Jackson:�My�body,�1997

Font: http://www.altx.com/thebody/.

És una exploració de la identitat humana que parteix de l’observació del cos propi.

Comença amb un mapa conceptual que representa una dona nua, les parts del cos de la
qual estan etiquetades i es poden activar.

Cada clic ens porta a un text on es reflexiona sobre moments viscuts en relació amb
aquesta part del cos.

Uns textos parlen de la infantesa, i s’adverteix un desconeixement del cos i un desig de
neutralitat; en altres, com quan parla del naixement dels pits, l’autora esdevé conscient
de la seva feminitat.

Les cicatrius del cos expliquen una història que dona identitat a la persona.

9)�JODI�(Joan�Heemskerk-�Dirk�Paesmans):�File�not�found�404,�1997

http://www.plexus.org/fpu/audience3a.html
http://www.altx.com/thebody/
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Font: http://404.jodi.org/, http://cv.uoc.edu/
adf/~04_999_01_u07/defsm2_152.html.

Juguen amb internet, amb el codi, amb el navegador, amb nosaltres. I nosaltres juguem
amb ells.

Estètica decadent i obsoleta que recorda la tipografia i l’aspecte de les pantalles mono-
cromàtiques dels primers ordinadors personals.

Ens obliga a ser inventius, a explorar, a posar a prova la imaginació, sense seguir estúpi-
dament un mode d’ús.

Encapçala la tendència hacker, basada en imatges de baixa resolució, pàgines que es car-
reguen ràpidament, falsa interactivitat i ús atípic de les eines com l’HTML, l’ASCII o els
virus, la interrupció de la interacció, la pèrdua de l’anonimat i la negació de la comuni-
cació.

10)�Heath�Bunting:�ReadMe.html,�1998

Font: http://www.irational.org/_readme.html, http://
cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_118.html.

Obra magistral i de gran simplicitat que posa en pantalla els fonaments d’internet, que
és, sobretot, un hiperespai de llenguatge, que hom llegeix navegant.

A més, escenifica el lloc de l’artista que ha de llançar-se a aquest mar per a actuar, desa-
parèixer per a aparèixer, i subratlla de manera poètica, irònica, crítica i lúdica, la tensió i
la interpretació del que és privat, personal i públic, que caracteritzen aquest mitjà.

Cada paraula que compon aquest article està subratllada, i indica d’aquesta manera la
presència d’un enllaç, que reenvia a una URL que conté aquest ancoratge; podem comptar
més de vuit-cents enllaços externs.

http://404.jodi.org/
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_152.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_152.html
http://www.irational.org/_readme.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_118.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_118.html
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L’obra s’estén de manera quasi infinita pel ciberespai, i posa en relleu la idea que no
coneix, igual que internet, ni límit ni frontera.

11)�Electronic�Disturbance�Theater:�FloodNet,�1998

Font: http://www.thing.net/~rdom/ecd/floodnet.html.

Massacre d’Acteal, a Chiapas, finals de 1997: quaranta-cinc indígenes foren assassinats.

EDT crea un software anomenat FloodNet, que és un applet de Java que contínuament
envia l’ordre de recàrrega (reload).

Quan un nombre prou alt d’internautes apunten simultàniament la URL de FloodNet
contra la seu d’un oponent, una massa crítica de missatges li bloqueja el servidor.

En apuntar els navegadors envers un arxiu que no existeix, com ara human-rights en el
servidor atacat, aquest enviava, i emmagatzemava, el missatge human-rights not found
on this server.

12)�0100101110101101.org:�Danko�Maver,�1998

Font: http://0100101110101101.org/darko-maver/, http://
cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_329.html.

Desconstruir el procés mercantilista de l’art des de dins, el seu sistema de producció,
distribució i fruïció, en un intent de redefinir el procés d’intercanvi i difusió dels treballs
d’art.

És la creació d’un artista inexistent. The great art swindle. Do you ever get the feeling you’re
being cheated? (La gran estafa de l’art. Tens la sensació que sempre t’estan estafant?).

Van mantenir la identitat falsa d’aquest artista amb l’ajut de més de trenta persones.

13)�Blast�Theory:�Can�You�See�Me�Now?,�2001-2003

http://www.thing.net/~rdom/ecd/floodnet.html
http://0100101110101101.org/darko-maver/
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_329.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_329.html
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Font: http://www.blasttheory.co.uk/projects/can-you-see-me-now/, http://cv.uoc.edu/adf/
~04_999_01_u07/defsm2_47.html.

Utilitza les possibilitats de la tecnologia sense fils per a concebre un treball que investiga
la mobilitat digital des del punt de vista cultural, essent alhora una performance i un joc.

Es tracta d’un joc en què la meitat de participants és davant de l’ordinador i l’altra meitat,
al carrer, i interactuen en una persecució que té lloc simultàniament en una ciutat real
i en una còpia virtual.

El jugador és dipositat en una ciutat virtual i navega fent servir avatars, i hi ha una inter-
fície de xat, de manera que els participants que estan en línia i els del món real poden
parlar entre ells. El jugador és perseguit a la ciutat de veritat i en la ciutat virtual al mateix
temps. Hi ha tres corredors al carrer equipats amb PDA, dispositius de GPS i walkie-talkies.
Per a atrapar el jugador, cal situar-se a cinc metres de la seva posició. El joc és físic i fa
emergir una sensació de presència en el temps i en l’espai.

14)�Andy�Deck:�Ceci�n’est�pas�un�mensonge,�2003

Font: http://artcontext.org/act/03/surrealism, http://
cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_26.html.

Demostra el poder de la tecnologia de la informació com a instrument decisiu de la guerra
del segle XXI, basant-se en els informes presentats per Colin Powell per a justificar l’atac.

Se’ns mostren dues fotografies de satèl·lit que, com a única referència, porten una data
a la part superior dreta. Les fotografies són imatges d’algun tipus d’instal·lació militar o
industrial.

El conjunt d’aquestes imatges van ser la prova irrefutable de l’existència d’armes de des-
trucció massiva!

15)�Coreografia�de�Gideon�Obarzanek�i�programari�interactiu�de�Frieder�Weiss:�Glow,
2006

http://www.blasttheory.co.uk/projects/can-you-see-me-now/
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_47.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_47.html
http://artcontext.org/act/03/surrealism
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_26.html
http://cv.uoc.edu/adf/~04_999_01_u07/defsm2_26.html
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Font: http://www.youtube.com/watch?v=tnOENE9NAfU.

Amb un sistema de motion tracking sofisticat, una ballarina muta en formes no humanes,
en éssers desconeguts, sensuals i grotescos.

Gràcies a les últimes tecnologies de vídeo interactiu es genera un escenari digital en temps
real en resposta al moviment de la ballarina. Els gestos del cos interactuen amb el vídeo,
i fan que no hi hagi dues actuacions exactament iguals.

http://www.youtube.com/watch?v=tnOENE9NAfU
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6. A manera de conclusió: què fer davant d’una obra
d’art?

Quan es parla d’art –de la mateixa manera que quan es parla de llibertat, feli-

citat, nació, religió o medicina alternativa– el debat està servit. Qui més qui

menys, hagi o no estudiat història de l’art, té una determinada concepció de

l’art –normalment basada en l’art figuratiu i en una visió romàntica–, i quan

va a un museu s’espera que allò vist estigui en sintonia amb allò pensat, sentit

o imaginat. Quan una obra no «s’entén» o «no agrada», simplement s’hi passa

de llarg i s’acaba el problema.

Intentem clarificar alguns problemes, així com aportar algunes dades per a

fer intel·ligible on pot raure l’origen d’algunes de les qüestions que surten

sempre en els debats. I, per a començar, pot ser útil fer un resum –molt agosarat

resumir la història de l’art en dues pàgines– d’aquells elements que poden

ajudar a entendre com s’ha arribat a la situació actual, i per què hi ha tantes

definicions d’art i tantes concepcions diferents. Espero que els catorze punts

d’aquest apartat puguin ajudar a respondre alguns dels temes que, de manera

recurrent, apareixen en els debats.

6.1. Una breu introducció a la problemàtica de «què és l’art»

1) Pel que fa al món occidental, el concepte d’art va ser teoritzat, des del co-

mençament, pel que avui anomenem filosofia. Per tant, el que anomenem art

estava relacionat amb la bellesa, la bondat i la veritat (i, a partir de l’època

medieval, amb Déu).

2) Inicialment, en el món grec, art era τέχvη (téchne), és a dir, tècnica o habili-

tat. S’aplicava a tota producció humana que comportés un «saber fer». La tra-

ducció llatina de τέχvη és ars, que significa ‘ofici, coneixement tècnic o habili-

tat en la realització d’una tasca tant manual com intel·lectual’. Des d’aquesta

perspectiva, el cuiner, el jardiner, la tonadillera, el torero, el jugador de futbol,

la poetessa, el fuster, la pintora i el jugador de cartes són artistes. En l’època

medieval englobava tots els artesans.

3) Què succeí al Renaixement amb la primitiva acumulació de capital? Que

alguns artistes –sobretot pintors, escultors i arquitectes– no volien ser conside-

rats artesans i estar sotmesos als gremis, sinó que volien ser reconeguts com a

pertanyents a les professions liberals. És en aquest moment quan es comencen

a separar les belles arts de les arts menors i de les decoratives. Un clar exemple

d’aquesta lluita per a ser considerats «liberals» la trobem en Las meninas, de

Velázquez, manifest a favor de la noblesa de la pintura i de l’acte de pintar.
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4) Amb la monarquia absoluta –una de les característiques de la qual és la

homogeneïtzació dels seus dominis, amb el consegüent intent de destrucció

de tot tipus de privilegis o diferències, tant nacionals com socials– apareix

l’acadèmia i les seves normes «homogeneïtzadores» centrades en la primacia

de la línia –perquè, a diferència del color, és abstracta, freda, igualitària– i el

cànon.

5) A finals del segle XVIII neixen els museus: Museu Britànic (1753), Louvre

(1793), Museu del Prado (1819), la National Gallery (1824) i la Tate Gallery

(1897). Els museus, en descontextualitzar les obres (qui aniria a resar a una

Mare de Déu romànica en un museu, si la finalitat quan era a l’església era,

precisament, anar-hi a resar?), fan que perdin la funció i el contingut pels

quals foren produïts, i només els queda la «forma». És en aquest moment quan

podem parlar, realment, de l’aparició de les «obres d’art»: es podria dir que són

els museus els «creadors de les obres d’art». Fins ara hi havia imatges pietoses,

o simbòliques, o edificis amb funcions concretes.

6) Precisament, en paral·lel als museus, neix l’estètica (del grec αἰσθητική [aist-

hetikê], ‘sensació’, ‘percepció’, derivat d’αἴσθησις [aísthesis], ‘sensació’) de la

mà del filòsof alemany Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762), que la va

definir com la «ciència del que és bell», designant-la com la ciència que tracta

el coneixement sensorial que arriba a l’aprehensió del que és bell i s’expressa

en les imatges de l’art, en contraposició a la lògica com a ciència del saber

cognitiu. Encara hi ha molta gent que quan pensa en art continua utilitzant

els paràmetres de Baumgarten.

7) Un nou fet va aprofundir en la idealització de l’art com a bellesa, aquest

cop de la mà de Johann Winckelmann (1717-1768) i del seu llibre Reflexions

sobre la imitació de les obres gregues en la pintura i l’escultura (1755), considerat el

fundador de la Història de l’Art com a disciplina moderna. Estava convençut

que l’ideal de bellesa constitueix una realitat objectiva que pot ser descoberta

freqüentant en les grans obres de l’antiguitat, sobretot les gregues (quan tre-

ballava a la Ciutat del Vaticà es van descobrir les ciutats de Pompeia, 1748, i

Herculà, 1738). També volia formar el gust de l’elit intel·lectual d’Occident. La

idealització del món grec ens ve, en gran part, de Winckelmann.

8) Fins a mitjan de segle XIX –posem com a data el 1848– és el client qui marca

a l’artista el que ha de fer, què ha de pintar i amb quins colors i de quin preu, i

amb quines poses. Per tant, l’artista produeix una obra que explica la història

que vol el client, i aquesta és bàsicament l’església, la cort i les elits dominants.

9) Atès que l’estudi de les obres d’art es fa des de l’estètica, és a dir, des de

la filosofia, els diferents corrents filosòfics que apareixeran al llarg dels segles

(empirisme, Kant, Hume, il·lustració, romanticisme, idealisme, positivisme,

Burckhardt i la història de la cultura, Ruskin, formalisme, marxisme, etc.) han

aportat diverses visions i argumentacions sobre el fet artístic.
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10) Però abans de l’aparició dels estudis d’Història de l’Art, qui feia les anàlisis i

els comentaris de les obres exposades als Salons, qui feia de crític? Bàsicament,

els literats com Théophile Gautier (fou el principal inventor de La Mona Lisa

com a dona misteriosa amb somriure estrany), Flaubert i Zola, entre d’altres,

que més que analitzar el contingut, explicaven les històries que els suggerien.

11) Què s’esdevé a mitjan segle XIX? Amb l’aparició de la fotografia, la partici-

pació de les classes populars a la història i l’aportació de la indústria química

a la preparació dels tubs de pigments, es produeix un gir notable en el món de

l’art. L’església i la cort deixen de ser els principals clients; els Salons perden

importància; els pintors es qüestionen què han de fer per a competir amb la

fotografia (apareix l’impressionisme, el fauvisme, el simbolisme). I, sobretot,

atès que a partir d’ara serà el mercat el que imposarà els seus valors, l’artista

ja no explica allò que li demana el client, sinó que s’autoexplica. Fa allò que

li permet diferenciar-se dels companys –i així poder vendre– i comença a va-

lorar-se l’originalitat, la innovació.

12) Un exemple típic d’aquesta nova situació és l’impressionisme, que aporta,

bàsicament, dues coses: una tècnica nova (no barrejar els colors a la paleta,

tècnica de toc, pinzellada curta, no usar el color negre) i una temàtica nova

(quotidianïtat, vida moderna, sensació de moviment) que estan relacionades,

i és la tècnica que millor serveix per a donar la idea d’instantaneïtat. Per tant,

aporten a la modernitat una nova tècnica i una nova temàtica. Ara bé, no pin-

ten la vida urbana, sinó que se’n van al camp, i això pot ser un pas enrere, però

sense caure en el romanticisme, ja que no idealitzen el paisatge ni es recreen

en les ruïnes ni en els misteris de la natura. Conclusió: l’impressionisme apor-

ta coses a la modernitat, però alhora no són del tot rupturistes amb el passat

per la seva visió burgesa (que els impedeix captar la vida «real» de les ciutats

i les seves fàbriques).

13) I entraríem ja en el complex segle XX, amb les dues guerres mundials,

les guerres colonials i les avantguardes (moviments adreçats, bàsicament, a

la conquesta del mercat). Una de les característiques de la modernitat és la

conquesta de la racionalitat. Doncs bé, el cubisme, des d’una òptica formal

(la descomposició de plans) avança en la direcció de la modernitat, però tam-

bé (sobretot en Picasso) rebutja l’industrialisme, la tècnica i, per tant, està en

contra de la modernitat (per això els seus paisatges tan rurals, per això la bom-

beta del Guernica que simbolitza la destrucció, al costat d’un quinqué tradici-

onal que representa una llum d’esperança). En canvi, Léger, que sí que pinta

obrers de la construcció i tubs i mecanos, dona una visió una mica idealitzada

d’aquest treball alienant: per tant, aporta una temàtica moderna, però amb

un plantejament del passat. És, doncs, interessant, analitzar les contradiccions

inherents de cada «–isme».

14) És aquesta tensió dialèctica la que construeix la idea de modernitat. El

surrealisme, per exemple, no va en contra de la modernitat en el sentit que

«domestica» la revolta Dadà (aquests sí que són una càrrega de profunditat a la
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modernitat) i integra el somni dins «l’inconscient de classe» burgès. Fixeu-vos

que la pintura surrealista és d’un «hiperrealisme» aclaparador. Per què? Perquè,

segons ells, no podem canviar les coses, només les relacions entre les coses (és

típic de moltes pintures de Magritte i de Dalí). És doncs, un moviment contra-

revolucionari que cal emmarcar dins de la fi de la Primera Guerra Mundial i la

Revolució Russa, i la crida a l’ordre que fan la majoria de països, França entre

ells (veurem com Picasso mateix abandona el cubisme i es posa a pintar figures

clàssiques, o com Matisse deixa de banda el fauvisme). Es produeix, doncs, un

replegament de les avantguardes o el plantejament de noves utopies, com la

del neoplasticisme (molt similar a la del suprematisme).

6.2. I com estudiar aquest tipus de «document històric» que

anomenem obra d’art?

La nostra perspectiva la recull la teoria�del�joc:

• Els jocs tenen les seves normes, trampes, rols, llenguatge, expressions,

crits, gestos, la seva peculiar manera d’interactuar entre els diversos com-

ponents, els seus rituals, pautes, responsabilitats, càstigs, premis, etc.

• Tot plegat només té sentit, valor, si hi juguem. Vist des de fora, pot semblar

tot ridícul o mancat de significació, però, des de dins, tot encaixa. I si hi

manca algun element important, no s’hi pot jugar.

• El joc artístic és un joc que fonamenta la creença en la importància i en

l’interès de la ficció i producció artístiques per a crear significats.

• I en què consisteix el plaer que genera l’art? En part, és el plaer de jugar

al joc, d’estar d’acord amb les normes i els pressupòsits del joc. Si no hi

juguem, no hi haurà manera d’entendre res, ni de l’art actual, ni de l’art

prehistòric.

• Jugar-hi no vol pas dir acceptar resignadament un determinat sistema de

valors, vol dir reinventar la nostra mirada per a poder jugar, conscient-

ment, al joc de la crítica i, qui sap, potser, per a inventar un altre joc.

Què cal fer, doncs, per a estudiar, analitzar i mirar de comprendre l’art?

• Establir les condicions econòmiques i socials que van constituir un camp

artístic capaç de fonamentar els poders –quasi màgics– que es reconeixen

a l’artista (des del «màgic» del paleolític, fins al geni romàntic).

• (Re)construir el discurs i el llenguatge artístics (maneres de parlar de

l’artista i del seu treball, de les arts i dels objectes artístics), per mitjà dels

quals s’ha construït una definició autònoma del valor artístic.
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• Elaborar una història de les institucions específiques imprescindibles per

a la producció artística (tallers, salons, acadèmies, museus, biennals) i per

al consum (galeries, marxants).

• Analitzar les accions i reivindicacions dels artistes per a convertir-se en els

únics jutges de la producció artística i dels criteris de percepció i valoració

dels seus productes, i estudiar l’impacte que té sobre la seva autoimatge i

la seva producció el retorn que reben de clients, crítics i artistes.

• Contextualitzar les obres i restituir la seva funció religiosa, política, etc.,

que els museus i altres mecanismes d’exposició han suprimit, ja que impo-

sen una experiència estètica de les obres basada en la contemplació pura,

i afavoreixen la simple fruïció i la visió desinteressada.

• (Re)escriure la història de l’estètica mostrant, per exemple, com s’ha im-

portat, en l’àmbit de l’art, conceptes originats en la tradició teològica (com

ara la noció de l’artista com a creador dotat d’una facultat quasi divina,

que és la imaginació).

• Definir les categories de la percepció, no com a universals i eternes, si-

nó com a categories històriques, posant en relleu que el plaer estètic, el

joc desinteressat de la sensibilitat i l’exercici pur de la facultat de pensar,

postulats per Kant, han estat i són privilegi dels qui tenen accés a la con-

dició econòmica i social (i, per tant, cultural) en què la percepció pura i

desinteressada pot posar-se en pràctica de forma continuada.

• (Re)construir la percepció dels qui ens han precedit, desvetllant els meca-

nismes i les condicions socials de la demanda d’art i de l’interès per un

determinat gènere, factura o tema.

I què fer davant d’una obra d’art?

1)�M’agrada�aquest�quadre

Imaginem-nos una parella que va d’excursió. Ella és geòloga, i ell és filòleg.

En contemplar el paisatge ell exclama: «Fantàstic! M’encanta! Em fa sentir

lliure! Em comunica una sensació de pau i harmonia...». Ella li explica que

les ondulacions són causades pels moviments orogènics, i que els diferents

tons de verd són deguts a les diferències de sòl, que condicionen el tipus de

vegetació. Ell es limita a «mirar», a sentir les sensacions que li produeix i acaba

afirmant: «m’agrada». I pensa: «tot és subjectiu».

Ella també «mira», però sap el significat del que veu, ho comprèn. I pensa:

«és un bon document per a estudiar la realitat». Parla del paisatge, no d’ella.

I això té poc de subjectiu. Però és que també li agrada, i en això és igual de

subjectiva que ell.
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Podem, doncs, anar a un museu i davant d’un quadre adoptar la postura d’ell

o la d’ella. Totes dues són vàlides. La primera parla més d’ell, i no tant de

l’obra; la segona parla de l’obra, i també d’ella. Però per a fer com ella, cal

haver estudiat història de l’art, cal, a més de mirar, comprendre i interpretar,

conèixer els codis i els problemes que s’hi plantegen, qui ho ha finançat i per

què, com ho ha resolt l’artista, quina història explica, quins significats genera,

etc. Cal, en definitiva, crear un model que expliqui com funciona l’obra.

2)�De�l’emoció�a�la�comprensió

Si la funció de l’art fos provocar emocions, a qui les provocaven les pintures

de les tombes egípcies, de les catacumbes cristianes, de les pintures emmagat-

zemades als palaus dels reis i nobles? Abans del turisme de masses, abans de

l’existència de museus –segle XVIII–, quanta gent havia vist la majoria de pin-

tures (excepte les que eren a les esglésies) i escultures, tapissos i capitells? A

qui emocionaven o provocaven?

Imaginem-nos un quadre amb fruites, una gerra, un gat, un ganivet (un bo-

degó o natura morta). Si només «mirem», podrem dir: que ben fet que està!,

sembla tot tan real! I passarem al següent, i no haurem après gran cosa ni

ens haurà plantejat cap interrogant. Reconeixem el que hi ha, però entenem

el quadre? Per què un pintor del segle XVII o XVIII es posava a pintar natures

mortes? No tenia res més a fer, o no tenia res més a mà? Només es tractava de

fer una obra ben feta, ben realista?

Resulta que les natures mortes tenien una càrrega moral i religiosa: simbolit-

zaven la fragilitat de la vida humana, la vacuïtat de les coses materials, i ens

recordaven que tot es marceix, que tot passa, malgrat que durant uns instants

tingui un aspecte radiant. Era un recordatori que som mortals. I tot plegat for-

mava part dels ideals i dels valors de la burgesia i de l’ètica protestant.

Hem passat de «mirar» a «comprendre», a tenir en compte el context, el mo-

ment històric i la classe social, entre d’altres aspectes.

3)�De�la�comprensió�a�la�interpretació

Però no podem analitzar, valorar i criticar una obra d’un moment determinat

amb els mateixos paràmetres que serveixen per a un altre moment. Per això,

no té gaire sentit parlar de «característiques generals» d’una època o estil. Òb-

viament, si apliquem a Picasso els mateixos conceptes i mètodes d’anàlisi que

a Velázquez, ni entendrem Picasso ni Velázquez.

Imaginem que ens trobem davant d’un quadre abstracte. Fa 100 × 100 cm i és

tot de color negre. De seguida el tenim vist. En funció del nostre estat d’ànim,

o de com estiguem de cansats de recórrer el museu, ens produirà la sensació de

buit, de mort, d’angoixa, però si estem alegres i distesos hi veurem una colla
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de gats negres dins d’una cova fosca en una nit d’estiu sense lluna. I això ens

diu com estem nosaltres, però de què parla el quadre, quina història explica,

quins poden ser els seus significats?

Resulta que el negre és la manca de llum, i sense llum no hi ha color i, per tant,

no hi ha pintura. És la negació de tots els valors pictòrics, un retorn al punt

zero; i el quadrat és una forma simple geomètrica, que no existeix en la realitat

i, per tant, trenca la idea de l’art com a representació, com a còpia. És, de fet,

una utopia: si es vol construir una nova societat cal partir de zero, cal crear

un nou llenguatge per a un nou ordre social. No ens haurà d’estranyar, doncs,

que un quadre així fos pintat el 1915, al mig de les revolucions soviètiques

de 1905 i 1917.

4)�La�interrelació�tècnica-interpretació

La tècnica que s’utilitza per a pintar un quadre, o esculpir un marbre, quina

relació té amb el significat de l’obra? O ens pensem que un pintor pinta com

pinta perquè és l’única manera que sap de pintar, i que el seu «estil» no té res

a veure amb el significat que vol transmetre? En definitiva: les coses són com

són perquè no se saben fer d’una altra manera, o són com són perquè és la

millor manera de comunicar un determinat contingut?

Pensem en l’obra de Goya. Quin és el seu estil? Depèn de qui paga! Rococó

quan és l’aristocràcia cortesana, neoclàssic quan és la burgesia il·lustrada, i

romàntic a l’inici de la revolució burgesa. És a dir, fa servir la tècnica que millor

li serveix per a transmetre el contingut que vol el comitent. La tècnica no és,

doncs, un afegit, una eina, un instrument al servei de, sinó que forma part

indestriable del contingut. D’aquí l’interès per a estudiar-la.

Imaginem-nos que som a l’interior d’una església romànica a l’absis de la qual

hi ha un gran fresc. Observem les imatges: rígides, frontals, hieràtiques, està-

tiques. És un món ordenat per forces superiors davant les quals l’ésser humà se

sent dèbil i desvalgut, i per això necessita la protecció de les parets gruixudes

de l’església. La tècnica amb la qual estan pintades –el fresc– referma aquesta

idea d’immobilitat, de permanència, d’ordre immutable entre el bé i el mal,

de submissió al senyor feudal. Per això, quan es desenvolupa el comerç per

Europa apareix una nova tècnica –la pintura a l’oli– que permet fer un tipus

d’obres transportables, movibles, dinàmiques com la nova societat i la nova

classe dirigent.

5)�L’art�al�servei�del�poder

La visió esteticista i formalista de l’art parla de bellesa, inspiració, creativitat,

sensibilitat, proporció i ritme, i deixa de banda el contingut, el client que fi-

nança l’obra, el receptor a qui anava dirigida, l’ús de l’art per part del poder

(sigui polític o religiós). Els museus són un lloc molt bo per a reconstruir, visu-

alment, els sistemes de poder de les diferents classes socials dominants, i com,
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per mitjà de l’art, creaven un imaginari visual adreçat, precisament, a legitimar

el seu poder. No hi ha obres neutres, no hi ha obres que no mostrin la ideologia

patriarcal subjacent. Un museu ens parla dels mecanismes que s’han utilitzat

al llarg dels segles per a crear subjectivitats d’acceptació del poder establert, i

els estils han canviat seguint els canvis d’aquest poder.

Però dins del museu tenim un problema. Si deixem de banda els museus d’art

contemporani, a la resta trobem obres que no estaven fetes per a ser en un

museu. Una Mare de Déu o un Sant Sopar eren imatges de devoció a les quals

es resava; un retrat d’un monarca penjava a la sala on es rebien els ambaixa-

dors; un paisatge holandès adornava la sala noble d’un terratinent. Què ha fet

el museu? Ha convertit obres amb un clar significat i funció polítics o religio-

sos en «obres d’art» i ha trencat la relació que tenien amb el seu context: les

ha buidat de contingut i, per tant, només en queda la «forma», que propicia

d’aquesta manera una «mirada estètica» i perverteix tota visió crítica del pas-

sat. Fins i tot davant dels Desastres de la guerra de Goya hom hi veu bellesa!

En el fons, un museu no és res més que una institució legitimadora de sistemes

de poder i creadora d’una determinada memòria: la que ha interessat al poder

de conservar. Entrar en un museu és fer una immersió en la història conver-

tida en imatges. Si en sortim igual que hem entrat, vol dir que hem adoptat

l’actitud del filòleg de l’inici. És, òbviament, una opció.
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