
Democratitzada des de fa dèca-
des amb les càmeres d’ús domès-
tic, la fotografia viu una explosió
sense precedents. Descontrolada,
barroca, multidireccional. La crea-
ció i el consum d’imatges són abas-
segadors gràcies a la multiplicació
de dispositius aptes per a la realit-
zació d’aquestes dues tasques, i la
presència massiva d’Internet ha
creat un arxiu universal sense pro-
pietari que ha trastocat l’estatut
convencional de la fotografia. Arts
Santa Mònica reflexiona sobre les
noves realitats de la disciplina en
una exposició, «From here on»,
on  prop d’una quarantena d’autors
mostren els seus treballs.

El grup de música The Get Out
Clause (Clàusula d’abandona-
ment), de Manchester, no té re-
cursos per pagar-se un videoclip,
però allà on no arriben els diners
s’hi atansa l’enginy. I la llei. Per te-
nir la seva gravació, la banda es va
instal·lar al davant de diverses cà-
meres de vigilància i va tocar les se-
ves cançons. Aleshores, i en virtut
de la Data Protection Act, l’acta de
protecció de dades aprovada pel
Parlament britànic el 1988, va re-
querir les cintes als propietaris de
les càmeres. Una demostració cer-
tament original de com les tecno-
logies de la contemporaneïtat han
expandit les possibilitats d’utilit-
zació de les imatges.

Les tres plantes d’Arts Santa Mò-
nica sorprenen el visitant amb pro-

postes que bussegen en les noves
realitats causades per internet i la
telefonia mòbil d’última generació.
Kurt Caviezel aplega un arxiu d’i-
matges captades per webcams
d’accés públic instal·lades arreu

del món; Roc Herms indaga en les
plataformes de realitat virtual per
reflexionar sobre la identitat;  Jon
Rafman se serveix de les captures
de pantalla de Google Street View.
I així una trentena llarga de  pro-

postes sobre el que Joan Fontcu-
berta, un dels comissaris de l’ex-
posició, anomena «cultura postfo-
togràfica». Segons el reconegut
autor català, «tot plegat ens aboca
a un escenari global on la imatge

esdevé ubiqua. I justament aques-
ta ubiqüitat, aquesta producció i
circulació massiva de les imatges,
ens impel·leix a reformular les lleis
que regeixen la naturalesa de la fo-
tografia».

TONI MATA I RIU | BARCELONA

Anys 30, figuració expressionista.
Segons Picasso. Reis, guerrers i per-
sonatges de baralles. Relleus i pa-
pers rebregats i Retorn del Japó. Vist
a Nova York. Últimes obres. Amb
aquests cinc epígrafs i amb un total
de 76 obres, la Fundació Vila Casas
ha resumit tots els períodes del pin-
tor i artista Antoni Clavé (1913-
2005) en l'exposició Clavé 100 anys.
La mostra, que coincideix amb el
centenari del naixement de Clavé,
està comissariada pel crític i historia-
dor de l'art Daniel Giralt-Miracle, qui
explica que Barcelona i Catalunya
«reconeixen a Clavé que va ser una
figura internacional». |ACN

ANTONI CLAVÉ
Museu Can Framis. c. Roc Boro-

nat, 116-126. Barcelona. � Fins al
14 de juliol. De dimarts a dissabte,
d’11 a 18 h; diumenge, d’11 a 14 h.
Entrada lliure. www.fundaciovila-
sas.com.



La mostra es fa ressò de l’aportació que el Pallars va fer per a la industria-
lització del país a partir de la hidroelectricitat. Emili Riu, Carles Montañès i
Frederick S. Pearson en van ser pioners ara fa un segle. |REDACCIÓ

EL PALLARS IL·LUMINA CATALUNYA
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica. Rambla d’Ègara, 270. Terras-

sa. � Fins al 2 de juny. De dimarts a divendres, de 10 a 19 h; dissabte, diu-
menge i festius, de 10 a 14.30 h. 3.50 euros. Descomptes: www.mnactec.cat



Arts Santa Mònica reflexiona al voltant del nou estatut de la imatge fotogràfica en l’era d’Internet i la telefonia mòbil

L’era del consum massiu de les imatges
Fotografia
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L’EXPOSICIÓ

Arts Santa Mònica. La Rambla, 7. Barcelo-
na. Dies: fins al 13 d’abril. De dimarts a
divendres, d’11 a 21 h; dissabte, d’11 a 14 h i
de 16 a 20 h. Entrada lliure. Comissaris: Clé-
ment Chéroux, Joan Fontcuberta, Erik Kessels,
Martin Parr i Joachim Schmid. Producció: Les
Rencontres d’Arles Potographie.
www.artssantamonica.cat.

From here on (D’ara endavant)

LAIA ABRIL (1) / PAVEL MARIA SMEJKAL (2) / CORINNE VIONET (3) 

Imatge de la sèrie «Thinspiration», de la catalana Laia Abril, que tracta l’anorèxia refotografiant imatges que surten en webs on els qui pateixen aquest
trastorn s’ufanen del seu estat físic «Beijing» (1989) és una mostra del treball «Fatescapes (Escapar al destí)», de Pavel Maria Smejkal, consistent a
eliminar les figures d’una fotografia emblemàtica. En aquest cas, el tanc i l’home que s’hi va oposar durant els fets de Tiananmen «Roma» (2008), de
Corinne Vionet, és el resultat de superposar centenars d’instantànies fetes per turistes d’un mateix monument i des d’un mateix lloc
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