
El barri de la Ribera barceloni agafa una nova embranzida artistica

L’atracci6 del Born
Montse Frisach
BARCELONA

De la matei~a manera que
fauna mica m~s d’una d~-
cada a[gunes fundacions
d’az~ privades (]a Sufiol,
la desapareguda Godia, la
V’fla Casas...) van decidir
obrir els seus espals d’ex-
posici5 al’Eixample barce-
lord, ara el punt d’atracci5
de l’art a Barcelona s’ha
desplaqat cap al barri del
Born, a la ]~bera, amb la
gran infi’aestrnctura d’E1
Born Centre Cultural com
a catalitzadora de tota
aquesta vitalitat.

Mentre el govern murd-
cipal d’Ada Colau repensa
la ]inia expositiva del cen-
tre i corn se’n poden am-
pliar els usos, alvoltant de
l’antic mercat han tornat
a florir espais ai~dstics
com ara la Blueproject
Foundation, la Fundaci5
Gaspar i la Fundaci5 Foto
Colectarda, que s~ai ins-
tal.lar~ en poc temps.
Aquesta zona de Barcelo-
na t~ una llarga tradici6
coma bari~ de l’art. N’~s
un exemple el moment
previ i immediatament
posterior als Jocs Olim-
pics, quan ]a zona va
ba~" a terdr m6s d’mm vin-
tenade galariesiun centre
d’az~ de tanta influ~ncia
per a rart contemporani
corn va ser MetrSnom.

E1 Museu Picasso, pre-
sent al carver Montcada
des de fa m~s de mig segle,
~s sens dubte l’origen de la
vocaci5 artistica del barri.
En aquest elegant carter
medieval, l’emb]em~ttic
museu (el m~s visitat de la
ciutat) ha dominat els flu-
xos culturals i ar~istics de
l’art~ria. Els palaus gbtics
del ca~Ter hem estat seus,
per exemple, de la recor-
dada (i enyorada) Sala
Montcada de la Fundaci5
La Caixa, que del 1981 al
2006 va mostrar el bo i
millor de l’ar~ emergent, i
aquihiva hayer tamb~ les
seus del Museu T~xtil i de
la Indumenthria, el Mu-
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seu Barbier-Mueller i la
primera seu del Dhub.
Avui dia ~s el Museu de
Cultures del MSn-ara per
ara, integrat al Museu Et-
nolbgic- el que ocupa
aquests espals, davant per
davant del Picasso.

La galeria Maeght de
Paris va terdr tamb6 la se-
va seu barcelordna al Pa-
]au CervellS, del mateix
career Montcada. E1 local
~s, des de fa escassament
dos mesos, la seu de la
Fundaci6 Gaspar, una ini-
ciativa totalment privada
que oferir~ exposicions
d’art contemporard inter-
nacional. Es tracta d’una
iniciativa de l’exgalerista
Moishan Gaspar, besn~t
del fundador de la hist6ri-
ca Sala Gaspar, molt cons-
cient de l’atracci6 cultural
ituristica que exerceL’~ ala

zona. Gaspar, perS, mati-
sa que el nou espal d’expo-
sici5 va dirigit m~jorithria-
ment al pfiblic local, ja que
lai~tenci5 ds "tornar a an-
g an_xa run pfibllc desenga-
nyat amb l’art contem-
porani". La fundaci5 ha
obert amb una exposici5
col.lectiva amb el signifi-
catiu titolArt strikes back!(L "art contraatacaO, arab

obres d’m~dstes corn ara
Louise Bourgeois, Dieter
Roth, Mark Wallinger,
Mm~n Creed i Paul
McCarthy, eul;ce d’altxes.

M~s art contemporani
L’art contemporard ~s
taxnbd el pal de paller de
laja consolidada Bluepro-
ject Foundation, al carrer
Princesa, que ja ha cele-
brat els seus dos anys
d’exist~ncia. La Bhiepro-

ject, en cemvi, opera com a
sala d’exposicions i tamb~
corn a centre de producci5
i de residdncia d’artistes,
amb dues espl~ndides sa-
les d’exposiciS, que combi-
nen obra d’artistes conso-
lidats d’~nbit hiternacio-
n~l (en aquests moments,
arab una petita monogfft-
fica de] gran artista itali~
Mario Pasqualotto) amb
els m¢istes m~s emar-
gents amb projecte especl-
fic.Apoc apoc, la Blueprc-
jeer, tamb~ privada i fl~n-
dada per la italianosuissa
resident a Barcelo~m Va-
nessa Salvi, s’haanat hivo-
lucrant cada cop m~s en
projectes artistics de ]a
ciutat corn ara el Loop i el
Gallery Weekend.

A poques passes de la
Blueproject, al nfimero
14 del passeig Picasso, at-

ribar~ en els pr6xims me-
sos un nou inquili: la Fun-
daci6 Foto Colectania. E1
centre, que es va hiaugu-
rar l’any 2002, es trasl]a-
dar~ al llarg del 2016 al
Born des del carver Juli/m
Romea, a Gr~cia, on la
fundaci6, dedicada a la fo-
tografia, t~ unlocal en uns
bal~os, per5 en un carter
no galre transitat.

Fotografla m~s visible
Amb el trasllat, ]a Colecta-
nia, imptfisada per l’em-
presari i mecenes Mario
Rotl]&n i que t~ un forts de
m~s de 2.500 fotografies
d’autors de l’Estat espa-
nyoli de Portugal, vol gua-
nyar visibilitat i evident-
ment espai fisic per ales
seves exposicions. "Estem
en un lloc preciSs i molt
contents d~aaver-hi estat

tots aquests anys, per6
hem trobat un local en
unes condicions magrdfi-
quesi a peu de carrer", ex-
plica Pepe Font de Mora,
director de la fundaci6.
E1 nou espal permetr~t
m~s possibilitats d’expo-
sici6. La fundaciS, sense
canviar radicalment la se-
valirda, aprofitar~t perird-
ciar m~a nova etapa.

Aquests nous espals
conviuen a prop, per
exemple, de la seu de l’Ar-
xiu Fotogr~tfic de Barcelo-
na, que t~ una programa-
ci6 regular d’exposicions;
la seu de Circulo del Arte,
que acull mostres d’art
gr~fic, i la sala d’exposi-
cions del’escolade disseny
Ehia i el Museu Europeu
d’Art Modern, dedicat a
l’art figuratiu, tots dos al
carrer Barra de Farro. ̄
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