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L’invisible ha estat en els últims temps el tema recurrent de Jo Milne, artista
escocesa establerta a Barcelona. La seva tesi doctoral investigava les metodologies
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que utilitzen científics i artistes per visualitzar estructures invisibles, i aquí reprèn
aquest fil i insisteix en les similituds entre art i ciència. La teoria de cordes esdevé el
pretext per investigar i copiar les estratègies que la ciència utilitza per donar forma a
teories completament especulatives. Així, Milne es dedica a revisar com la ciència
il·lustra les seves teories (com el cas dels científics que van utilitzar una olla en
ebullició per parlar del Big Bang) i a copiar-ne el mètode a partir de formes
inventades. I ho fa movent-se per tota mena de registres i utilitzant mètodes
recurrents tant per a científics com per a artistes: la repetició i l’atzar.
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El que resulta és, de fet, una tesi molt interessant sobre els vincles entre l’art, la
ciència i la creació de mons possibles. Milne recalca com l’aproximació a l’art és
totalment fictícia, mentre que la ciència gaudeix d’una legitimitat poc versemblant.
L’art busca estranyesa i la ciència busca certituds, però, fent art com si fes ciència,
Milne subratlla com les dues disciplines neden en mons imaginaris similars i com tot
depèn força del context discursiu.
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