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L’APUNT

Amb l’ajut de la
iniciativa privada
Jaume Vidal

És un disc ratllat. Però la cançó sona així. La crisi ha afectat força la programació dels principals museus catalans.
Que Barcelona no ofereix el nivell que es troba a Madrid
és cada cop més una obvietat que de tan evident es fa ridícula. Per això cal destacar la tasca dels col·leccionistes.
Són ells i els mecenes els que donen les empentes necessàries a la promoció i la difusió de l’art. Fundacions com

Un petó etern

nllà

aposta d’aquesta institució per aproximar l’art
contemporani, sense impostures, al públic general
i fer-li entendre que “la
història de l’art és una, tot
està interrelacionat i l’art
d’avui beu de l’art d’ahir”,
explica la seva directora,
Nadia Hernández.
Amb aquest mateix

la Suñol, Valvi i Vila Casas ens fan créixer. La Fundació
Godia ens dóna ara la possibilitat de gaudir de noms de
gran referència de l’art contemporani gràcies a la feina
de Roser Figueras i Josep Inglada, que amb el projecte
Cal Cego ens permeten ara accedir a obres d’art radicals,
de gran potència i que ens mostren per on ha anat l’art
contemporani els últims anys.

—————————————————————————————————

anhel de voler facilitar el
missatge de l’art actual a la
gent “i sense vendre-li fum”,
s’han aixoplugat la vintena
d’obres amb un títol que
suggereix la idea de realitat
invisible: Iceberg. Fontana
obre la proposta i Douglas
Gordon la clou amb una frase impresa a la paret, blanc
sobre blanc, que passa gairebé desapercebuda, tot i que
interpel·la directament l’espectador. Gordon és present en aquest gran banquet
d’art contemporani amb
una altra obra, una sèrie de
fotografies en les quals l’artista fa un petó als llavis dels
assistents a una exposició.
Es va guanyar la seva confiança, però no els va informar que duia als llavis un
barbitúric sedant.
A Iceberg també llueixen
dues de les prop de vint
obres que Cal Cego té dipositades al Macba: una de
les primeres caixes de
llum del mestre de la fotografia construïda, Jeff
Wall, en la qual furga en la
violència de carrer, i una
fotografia d’un arbre invertit de Rodney Graham que
al·ludeix al procés de construcció de les imatges.
Tres dècades després de
començar la col·lecció, Cal
Cego va rebre un reconeixement en la Nit del Galerisme
de fa dos anys, amb la concessió del premi GAC al colleccionisme, i més recentment l’Associació de Crítics
d’Art l’ha coronat com la millor iniciativa patrimonial.
Figueras i Inglada han deixat de ser tan invisibles, tot i
que la raó de ser tan singular
del seu projecte, en essència
nòmada, no ha variat. La seva primera exposició a la Godia obre noves línies de treball, tot i que Badia insisteix
que la gran exposició de la
col·lecció es continua trobant a internet, en el web de
Cal Cego, on hi ha un catàleg
de totes les obres i diverses
reflexions d’artistes i d’intel·lectuals que les ubiquen
en el mapa de la creació artística contemporània. ■

Andreas Kaufmann (Zuric,
1961) va gestar un vídeo en
què va alentir fins a fer-lo imperceptible el moviment del
cèlebre petó d’Ingrid Bergman i Humphrey Bogart a
Casablanca. L’espectador
només s’adonarà que no és
una imatge estàtica quan
deixi de mirar el vídeo i, al
cap d’una estona, hi torni a
parar atenció. El vídeo dura
vuit minuts i i es projecta
en una gran pantalla. ■ A.P.

Melmelada Newton

Un edifici espectral
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L’artista escocesa Christine
Borland (1965) va crear
aquesta obra formada per 30
pots de melmelada artesanal
utilitzant la pomera de la fin-

Santiago Sierra (Madrid,
1966) va voler reflectir les radicals diferències de classes
a Ciutat de Mèxic fotografiant aquest edifici, abando-

ca d’Isaac Newton, el pare de
la llei de la gravetat. La peça
apel·la al pas del temps i
exerceix de natura morta
contemporània. ■ A.P.

nat després d’un terratrèmol,
que és utilitzat per indigents i
venedors ambulants. El va illuminar per reforçar l’arquitectura espectral. ■ A.P.

Mirar al revés
—————————————————————————————————

Amb aquesta peça, en la qual
mostra un arbre invertit,
Rodney Graham (Abbotsford, Canadà, 1949) convida
l’espectador a capgirar les
imatges. Una acció de rebellia per desafiar la fotografia
com a mitjà que al llarg del
temps s’ha considerat com el
més fidedigne testimoni de la
realitat. Graham ens ve a dir
que la realitat en el fons no
existeix, i que tot té a veure
amb les percepcions. ■ A.P.

