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La curiositat i l’interhs fan que no emposi limits. Hi ha momentsi opcions direrents m6senll~ de les preferhncies.
T~piest~ successor?
Nocrec en les llnies success6ries de l’art
ni en tots els grans artistes que dominen
un momenti una situaci6. Potser perqu~
els lideratges, en tots els aspectes de la vi
da, no s6n funcions flniques i han de tenir la capacitat de conviure.
Semprehi ha aquest fals pas de
dir quins s6n els artistes indis
cutibles de la hist6ria de Part,
per6 quan tens acc~s a diferents
percepcionsde la vida i de l’art
t’adones de la quantitat de re
gistres que entren entm proc4s
creatiu.
L’art catal~ha viscutmassa
dels
gransnoms?
SL I ha deixat ofegats d’altres
autors molt v/fiids en cada moment. Per qu+ un ComaEstadella no ha pogut tenir fins ara
una exposici6 individual a Bar
celona? Si marxemde Catalunya i fern un salt hist6ric, tamb6 podem preguntar per qua,
des de 1654, ha aconseguit so
breviure la tela d’aquell ocell de
Card Fabritius i la seva signatura s’ha descobert tapada en
peces que passaven per Rem
brandt? A1 marge de l’evident
qtiesti6 d’interessos, hi ha
d’haver la percepci6 i el coneixement que ens permet no tan
sols el rescat d’una obra i d’un
autor oblidat sin6 la import/mcia que t4
el pas del tempspel que fa al canvi d’interpretacions.
Perquinsartistesaposta?
I2aposta ~s sempreper l’autenticitat. Qui
~s capaq de manipular i mentir per aconseguir un lloc dins del m6nde l’art o de
la societat, pot fe~ho amblbbra. L’apos
ta corn a joc est~ b~, per6 no per permetre un sistema especulatiu i econ6mic.
Quinseth el futur de l’artista i del critic?
Haurande reinventar la viabilitat del seu
treball davant un m6nque basa els plans
estrat~gics culturals en el nombrede visitants i en la visibilitat immediata.
Realrnent
li interessa
I’art al pz~blic
catal~?
I si ho plantegem al rev6s? Fern prou per
provocarl’inter~s del pfiblic catal/~?
gemunpobleartisticament
madur?
No. M6senllfl de l~sfor~ educatiu per
provocar la conviv6ncia natural amb el
proc4s creatiu, un dels grans problemes
que sempre hemarrossegat 6s la necessitat d’avals externs i la depend6nciaa les
marquesque unifiquen el gust.
EIspoliticsescreuen
rart catal~?
Fins ara no ho han demostrat gaire, tret
dels grans noms que s6n el que han promocionat. Hi molts noms per recuperar i
tambfi cal pensar en la quantitat d’artis
tes que marxenfora. ¯
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DEPERFIL
T4sentitla criticad’artavui?
Una interpretaci6 analitica sempre4s important i necess~ria quan la mirada 6s
oberta i ddna eines als altres per pensar
m4senll~ del nostre reducte de creences.
E1 que no t4 sentit 4s tancar-se en una visi6 i sentenciar des de la sup6rbia, des de
la trinxera de la seva pr6pia veritat. Ta
bucchi, en un diSleg imaginari arab Pessoa, recull el seu rebuig cap ales persones
plenes de certeses.
S’haconvertit
el criticenartistai I’artistaen
critic?
Si ens ho preguntem4s perqu~ s’han diit/it les fronteres, per6 hemde pensar on
comen~auna cosa i acaba l’altra? Tant el
critic coml’artista parteixen de la vida
corn a transversalitat. Cadascflutflitza els
seus recursos per reflexionar, interpretar
i construir. Mentreque el critic ho fa a
partir de les obresi els seus autors, l’artis
ta ens reflecteix la vida lent la seva interpretaci6 critica del m6n.
Quin~sel seumuseu
preferit?
I~ss6ncia de qualsevol histbria 6s el can
vi, diu Husdvedt, i m’agradenllocs vius
que generin diferents maneres de veure
les coses. Emfa sentir b6 el cotuext natural i l’entorn creat al museudanhs de
Louisiana.
Enquinnoentramai?
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