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L'entorn urbà capta l'atenció dels artistes de «Generación 2006»

Els catalans David Bestué i Marc Vives, entre els guanyadors del primer premi

XAVI AGUILAR. Barcelona
Generación 2006, la cita anual en forma d'exposició del projecte de Caja Madrid que dóna suport als joves artistes de 
l'Estat, mostra des d'ahir a Barcelona la mirada crítica d'aquests creadors sobre el món en què viuen. L'entorn urbà i la 
seva relació amb els seus habitants és un dels temes recurrents entre els 1.200 participants d'aquesta setena edició, un 
fet que queda palès en l'exposició que mostra a l'Espai Cultural Caja Madrid i a la Capella les 33 obres premiades i les 9 
que han rebut beca.

La mostra, inaugurada ahir en aquestes dues seus, estarà oberta fins al 3 de 
setembre i permet detectar també com les noves generacions de creadors aposten 
per nous mitjans d'expressió, amb un fort predomini de la tecnologia digital, 
«mentre que la pintura perd molta força tot i que a nivell de mercat continua sent 
potent, i l'escultura es pràcticament inexistent», segons els organitzadors.

D'aquesta manera, una de les obres mereixedores del primer premi ha estat 
Acciones en casa, dels catalans David Bestué i Marc Vives. Es tracta de la 
continuació d'un treball anterior, Acciones en Mataró, en què els autors prenen com 
a punt de partida les accions públiques o privades que es duen a terme en una casa 
per enregistrar un vídeo força original que recopila més d'un centenar d'accions 
enregistrades en un pis de l'eixample barceloní. Llegint a la llum del microones, 
construint una font a la pica de la cuina o arriscant la vida sobre pastilles de sabó, 
Bestué i Vives renuncien a l'espai públic i reivindiquen un acostament a allò 
quotidià, un espai sovint marginat. La mirada irònica dels autors fins i tot arriba a 
l'art contemporani, com es fa evident quan transformen una cadira qualsevol en la 
Cadira Barcelona.

Les noves tecnologies també es fan presents en la segona de les tres peces que han 
rebut el primer premi. A Juntos: black& white, Ben Dierckx barreja les seves dues 
principals obsessions –el concepte de copyright i la influència de la cultura xinesa a 
occident– en una instal·lació interactiva en què un ordinador capta els sons de 
l'ambient on està situat i els tradueix en imatges. La darrera obra digna del màxim 
guardó va ser Momotaro, un reflex del pintor basc Judas Arrieta de la seva passió pel manga.

Entre les obres que han rebut una menció d'honor del jurat hi ha la de la barcelonina Patricia Dauder, una 
projecció de 80 diapositives que amb el nom de Prensa I mostra imatges retallades de diaris que formaven part 
d'imatges molt més grans, de manera que han perdut el seu significat original i l'artista pot aconseguir el seu 
objectiu de descontextualitzar. També ha rebut una menció Dingbats Fucktory, un audiovisual en el qual Pedro Luis 
Cembranos recull alguns dels milers de dingbats (icones o logos que es capten amb un cop d'ull, com els dels 
senyals de trànsit) que circulen per Internet i els fusiona, creant nous missatges contradictoris o sorprenents. 
L'autor justifica la seva proposta en el caos imperant a la majoria de ciutats per l'acumulació d'aquestes imatges.

Entre les obres exposades en aquesta mostra que vol proposar una reflexió sobre l'ésser humà i el seu rol en la 
societat actual, també hi ha les dels catalans Esteve Subirah i Txema Salvans.

+ Imatge de Music Box, una 
instal·lació d'Esther Mañas i Arash 
Moori que combina pintura i 

so. Foto: ANDREU PUIG

Aquest és un servei de notícies creat pel diari El Punt i distribuït per VilaWeb.
És prohibida la reproducció sense l'autorització expressa d'Hermes Comunicacions S.A.

Página 1 de 1VilaWeb - El Punt

19/02/2012http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2004617


