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Instal·lar: una nova expressió artística

L
a sala Metrònom, a diferèn-
cia d'altres galeries conven-
cionals de la ciutat, no alber-

ga art clàssic, representat amb la
pintura i l'escultura. Les parets de
Metrònom acullen expressions
artístiques innovadores: música
experimental, performances,
mostres de fotografia de gran for-
mat i instal·lacions. Aquesta dar-
rera classificació es potser la
menys coneguda i per la seva
naturalesa pot esdevenir la unió
entre diferents disciplines artís-
tiques. L'artista sonor, creador
d'un gran nombre d'instal·lacions,
José Iges, aporta la seva pròpia

definició de instal·lació artística:
“una expansió tridimensional, amb
la notòria diferència respecte a
l'escultura de que els eixos a par-
tir dels quals s'organitza la matèria
ja no són exclusivament interns a
l'obra, sinó també exteriors a ella”.
En definitiva, la instal·lació artísti-
ca es pot considerar com un con-
junt d'elements que l'artista ha
col·locat en un espai i d'una man-
era determinada. 
Durant els 25 anys d'existència de
Metrònom, la sala ha acollit més
de 300 activitats, un gran nombre
d'elles han estat dedicades a 
les diferents propostes de
instal·lacions. Algunes de les
mostres de la galeria  poden
servir com a exemple de la poli-
valència d'aquest mitjà d'expres-

sió en el terreny del vídeo, la
fotografia, el so i l'escultura. El
1995, quan la sala torna a obrir,
gràcies al suport econòmic que
rep de les institucions, la seva
programació aposta principalment
cap a aquest terreny. De fet,
aquest mitja d'expressió artística
agrupa dos conceptes que
defineixen la sala: joventut i
exploració. Perquè, normalment
els  creadorsde les instal·lacions
són joves artistes dedicats a l'ex-
ploració de l'art en aquest territori.
Algunes de les mostres que ha
acollit la galeria  poden servir
com a exemple de la polivalència
d'aquest mitjà d'expressió en el
terreny del vídeo, la fotografia, el
so i l'escultura. 

Aina Mercader
BARCELONA

La sala Metrònom ha acollit més de 300 activitats al llarg dels seus 25 anys
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Un passeig
per la sala
Metrònom

Al cor del barri de la Ribera, en un antic magatzem d'espècies
de venda a l'engròs, apareix la sala d'art contemporani
Metrònom. De fet, aquesta galeria va néixer l'octubre de 1980

a un edifici de Sant Gervasi, amb una exposició internacional de Mail
Art. Segons explica el seu fundador, Rafael Tous, “Metrònom es va
crear, inicialment, per suplir la manca d'espais on hi hagués exposi-
cions d'art emergent d'artistes no introduïts encara en el mercat de
l'art”.
Però, la sala no va començar amb massa bon peu perquè quatre
anys després de la seva inauguració, va haver de tancar per una
manca de projectes artístics “interessants”. Amb aquest context, es
van decidir prendre's un any sabàtic que, finalment, es va convertir
en un període més llarg. El 1987 Metrònom canvia d'espai i es
trasllada a davant de l'antic mercat del Born. Tres anys després, la
sala va tornar a tancar les seves portes però, aquest cop ja no era
per manca de projectes sinó per falta de mitjans per continuar les
propostes expositives que donessin una corrent arriscada i d'aire
fresc en l'àmbit de l'art de Catalunya. La reobertura definitiva de la
sala es produeix el 1995, quan per primera vegada hi ha un interès
institucional per la sala. Tous recorda l'interès de l'Ajuntament de
Barcelona per reobrir la sala, per iniciativa de Jordi Coca, Oriol

Bohigas i Oriol Gual. 
De fet, des de fa deu anys,
Metrònom rep el suport de
l'Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB) de
l'Ajuntament de Barcelona, el
departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, el
Ministeri d'Educació Cultura i
Esports i la Fundació privada
Vila Casas. Segons les xifres
de la galeria, Metrònom rep
150.000 mil euros (25 milions
de pessetes) de l'INCUBA,
48.000 euros (8 milions de
pessetes) del Departament de
Cultura de la Generalitat,
12.000 euros (2 milions de
pessetes) del CSIC i 4.800
euros (800 mil pessetes) del
Ministeri de Cultura. Tot i
aquestes xifres, sembla que la
sala tindrà un dèficit de 90.000
euros (15 milions de pessetes)

LA GALERIA  FA 25 QUE APORTA UNA VISIÓ ARRISCADA AL MÓN DE L’ART 
Aina Mercader
BARCELONA
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25 QUE APORTA UNA VISIÓ ARRISCADA AL MÓN DE L’ART 

en el balanç del 2004. Tous
creu que Metrònom no dis-
posa de suficients diners per
continuar mantenint el pro-
jecte i considera que la
Generalitat hauria d'aportar la
mateixa quantitat que l'ICUB.
“Sense més finançament, veig
el futur de la sala obscur,
gairebé negre”. Per poder
sobreviure, el col·leccionista
confessa que ha fet una pro-
posta al Museu Nacional d'Art
de Catalunya. Ha ofert la seva
col·lecció d'art conceptual -
considerada una de les més
importants de Catalunya- amb
més de 500 obres i la seva
biblioteca d'art, que compta
amb uns 200.000 documents,
a canvi de 6.000.000 d'euros
(1.000 milions de pessetes) a
pagar en vint anys i destinats
a la Fundació Rafael Tous

d'Art Contemporani i a la sala
Metrònom.

APOSTA EXPERIMENTAL

L'aposta de Tous pels nous
mitjans alternatius, que van
néixer a finals dels setanta,
ofereix espai a les obres
d'artistes excessivament
experimentals per les sales
d'art comercials de la ciutat.
Durant els 25 anys de vida,
intermitents de Metrònom, les
mostres de la sala han
exposat art d'avantguarda poc
convencional i de prestigi
internacional. Metrònom, un
espai sense ànim de lucre,
acull manifestacions artís-
tiques com el vídeo, la
fotografia, la música experi-
mental, les arts visuals, les
instal·lacions, la dansa con-

temporània, el cinema, el
teatre i la performance.
“Escollim els projectes -expli-
ca Tous- que estan més en la
línia amb la ideologia de la
sala, però mai pintura ni escul-
tura sinó els nous mitjans i
preferiblement d'artistes
joves”.  
A més, el col·leccionista ha
creat diferents mecanismes
per ajudar als joves creadors
en el procés de la seva obra. A
finals dels noranta neixen els
laboratoris, els Metrònomlabs,
com uns espais dirigits als
artistes que vulguin rebre
suport professionals i de mit-
jans en els terrenys del vídeo,
so i les arts interdisciplinàries.
Aquests espais neixen no
només per l'interès amb el
joves artistes sinó també per
les aplicacions de nous mit-
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jans tecnològics en els
processos creatius. Aquest
espai és sens dubte el punt de
trobada a la ciutat de joves
creadors internacionals que
experimenten amb diferents
expressions artístiques, més
enllà de l'escultura i la pintura. 

SER PIONER

Amb la pretensió de continuar
sent un centre pioner pel que
fa a les expressions artís-
tiques d'aquest segle,
Metrònom va signar al 2004
un conveni amb el CSIC, per
organitzar exposicions sobre
el treball conjunt entre cien-
tífics i artistes. 
Tous presumeix de què la sala
sempre estigui farcida de
públic jove, mentre la galeria
manté l'esperit de renovació

constant, tot i que ja hagi
entrat en el quart de segle.
Metrònom obre la seves
portes a un públic culte, inter-
essat per l'art i jove. Els canvis
que ha patit l'enigmàtic barri
del Born no han afectat, però,
al funcionament de la sala.
Tous subratlla que els joves
que recentment s'han instal·lat
al barri “no s'interessen per
l'art, són els pijos que només
es preocupen per l'oci concen-
trat en botigues, bars i restau-
rants”. 

EL 'TIC-TAC' DE L'ART

E
l nom de la galeria Metrònom ja és prou descriptiu.
Segons Tous, el nom de 'Metrònom' el va triar un artista
català conceptual resident a París. Primer, perquè el

metrònom és un aparell que marca els compassos musicals i
que un cop engegat, mai es para. És l'etern 'tic, tac, tic, tac...',
constant. I segon, perquè a més el mot 'metrònom' és un nom
internacional. Així, el nom de la sala obeeix a les dues defini-
cions en el terreny de l'art. La galeria Metrònom, de vocació
internacional, funciona com una sala que no s'atura mai i que
pretén marcar el ritme de l'art contemporani, per esdevenir un
dinamitzador cultural. 

Metrònom va signar un
conveni amb el CSIC
per organitzar exposi-
cions sobre el treball

conjunt entre científics i
artistes
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‘Experiències’
Mostra de videoart 

Sala Metrònom

EXPLORACIÓ DEL SOROLL
LA SETMANA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

EXPERIMENTAL, QUE SE CELEBRA DE L'1 AL 5 DE 
FEBRER, PROPOSA UNA VISIÓ DELS NOUS CORRENTS

DE LA MÚSICA CONTEMPORÀNIA

La sala Metrònom, com a
espai pioner en l'escena
artística catalana i com a

dinamitzador cultural de la ciutat,
aposta des de fa deu anys per les
exploracions musicals. 
Cada hivern, la sala, proposa una
visió dels nous corrents de la
música contemporània. L'edició
de la Setmana Internacional de la
Música Experimental d'enguany,
que se celebrarà entre l'1 i el 5
de febrer, està comissionada pel
col·lectiu IBA i tindrà com a pro-
tagonista l'experimentació musi-
cal, amb grups internacionals
com AMM, Cellule d'Intervention,
Jörg Kallinich i Marit Schlecte,
Koberce Zaclony i Electret. 
Per aquesta activitat, que aglutina
artistes d'arreu del planeta, ja han
passat més de 150 músics.
Artistes que a partir de la música,
del so i del soroll, interactuen
amb la imatge de vídeo, el teatre
dansa multimèdia i les improvisa-
cions musicals. 
Els músics treballen amb tot tipus
d'instruments musicals, d'orques-
tra i de folklore, amb música elec-
trònica, amb ordinadors en les
actuacions en directe o amb les
arts electròniques, amb instru-
ments preparats tecnològicament
amb guants sensors i altres tec-
nologies robòtiques.
“Cada so és possible, des del
soroll de Nova York fins a un tam-
bor d'Àfrica, des d'un sampler
computeritzat fins els sobretò
d'una cantant tuviniana”, segons
Peter Kowald, un contrabaixista
que va participar en l'edició del

2001. De fet, ara el camp del so
comença a estar de moda en les
galeries d'art i hi ha un cert
interès artístic pels aspectes
sonors que abans eren molts tèc-
nics.
En la Setmana Internacional de la
Música Experimental, iniciativa de
la ex dona de Rafael Tous quan a
Barcelona no hi havia cap
expressió semblant, han debutat

artistes que uns anys després
d'experimentar a Metrònom han
estat al cartell del Festival
Internacional de Musica
Avançada Sònar. Per a Tous la
clau de l'èxit és que “diverses
generacions d'artistes sonors
hagin consolidat aquest espai
com un referent destacat en el
panorama de les aventures
sòniques a nivell internacional”.

En la setmana de la músi-
ca experimental han

debutat artistes que pos-
teriorment han estat en el

cartell del festival de
música avançada -Sonar
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- Per què a sala Metrònom només
s'exposen obres d'artistes contem-
poranis?

Rafael Tous: Des de la creació de
la sala i de la meva col·lecció d'art,
sempre he apostat per l'art emer-
gent. Per les creacions dels joves
artistes, per l'art contemporani d'ar-
reu del món. L'art contemporani
forma part de la meva vida, sense
ell em sentiria com un ésser mutilat.

-Des de quan col·lecciona?

R.T.: Vaig començar a col·leccionar
de ben petit. Sóc un col·leccionista
innat. Recopilava  cromos, pro-
grames de cinema, soldadets de
plom, cotxets, llibres...

Rafael Tous: “Sense
l’art em sentiria mutilat”

Rafael Tous, entrevistat 
per Aina Mercader 

- Però, quan va començar a
col·leccionar art?

R.T.: A principis de la dècada dels
setanta.

- Per què es va començar a inter-
essar per l'art?

R.T.: En aquella època, fa trenta
anys, jo tenia un negoci de confec-
ció. Això m'obligava a viatjar molt
per tot Europa, els Estats Units i
Japó. En les meves estones lliures,
visitava museus i galeries d'art de
les ciutats en les que em trobava,
comprava llibres i catàlegs sobre les
exposicions que veia. D'aquesta
manera em vaig començar a inter-
essar per saber el que feien aquí.

-I quin tipus d'obres adquiria? 

R.T.: Inicialment, comprava moltes
coses dels artistes que ja havien
mort, en galeries, però després em
vaig adonar que d'aquesta manera
només beneficiava als mercaders
d'art i no als artistes. El 1971 vaig

Quan tornava dels viatges, visitava
galeries i estudis de treball d'artistes
per comprar algunes obres.

decidir vendre-ho tot i començar a
comprar obres d'artistes joves,
directament en els seus estudis de
treball. Primer, eren obres figura-
tives amb contingut polític de
l'Equipo Crónica, Guinovart,
Artigau... Després, en els vuitantes,
vaig començar a adquirir obres con-
ceptuals. Obres de Miralda, Pazoz,
Abad, Noguera, Muntadas,  Ribe...
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SER MECENES

Rafael Tous és el director de la sala d'exposicions Metrònom, situada actualment en el barri
del Born, i alhora també és president de la Fundació Rafael Tous d'Art Contemporani. En
poc més d’una trentena d’anys ha aconseguit recopilar unes 500 obres d'art contemporani

conceptual i una biblioteca d'art formada per uns 200.000 documents. 
La clau del mecenantge d’en Tous rau amb l’ull jove que posa per a adquirir noves obres. Tot i
haver fet 25 anys de la creació de Metrònom i unes tres dècades des de què va començar a
col·leccionar alguna cosa més que cromos i soldadets, l’art que adquireix es cada cop més jove,
més contemporani i més atrevit. Aquest és potser el secret perquè el públic de la sala mai
envelleixqui. Sempre jove, en Tous es continua fixant en noves tendències, disposat a continuar
apostant per l’art més arriscat de la ciutat. Ara només reclama més ajuda per part de les institu-
cions per no haver-se de preocupar dels diners i poder seguir guipant sobre les noves tendèn-
cies artístiques, malgrat que a ell també li passen els anys.

- I ara, al segle XXI, quin tipus d'o-
bres li interessen?

R.T.: Avui en dia m'interesso per la
fotografia. Però per la fotografia que
té un missatge social. De fet, com-
pro obres de temes socials fetes per
artistes d'arreu del món. Prefereixo
els formats grans i mai acostumo a
comprar una sola obra d'un artista,
sinó varies, perquè es pugui enten-
dre millor el seu treball en el cas que
les exposi a la sala. Així és com pre-
sentar-les cinematogràficament.

- A més de la fotografia, té alguna
altra predilecció?

R.T.: M'agraden els nous mitjans
artístics. A la sala no s'exposa mai
ni pintura ni escultura. Allà hi ha
altres formats: instal·lacions, vídeos,
dansa, música contemporània, i
sovint varis mitjans barrejats. Amb
preferència pel treball de joves
artistes.

- Què li falta a la seva col·lecció?

R.T.: Bàsicament diners. La meva
col·lecció i en general la sala neces-
sita més inversió per part de les
institucions, més recursos i més
suport des de l’administració.
Necesitem la col·laboració d’entitats
públiques, com la Generalitat,
l’Ajuntament, el Ministeri de Cultura,
però també de mitjans privats que
vegin n l’art i en la cultura una bona

manera per inventir els seus diners.

- A la sala Metrònom es barregen
expressions artístiques, però per a

vostè, quins són els límits de

l'art?

R.T.: Tot pot ser art, mentre les
obres tinguin un significat i un con-
tingut. No crec amb l'art "buit", amb
l'art sense contingut.

“ Tot pot ser art, mentre les obres tin-
guin un significat i un contingut. No crec
amb l'art "buit", sense contingut.

”
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La sala Metrònom amb
ulls crítics

Montse Frisacs
Periodista de cultura del diari AVUI

Com definiries Metrònom?

M.F.: Actualment la sala
Metrònom és un dels cen-
tres de producció artística
contemporània més interes-
sants de Barcelona.
Metrònom va nèixer en un
moment en què el barri del
Born despuntava com a
barri de galeries d'art con-
temporani emergent. Volia
aleshores emular el Soho
novaiorquès, volia ser el
carrer Consell de Cent però
amb galeries més
arriscades des del punt de
vista artístic.  Això finalment
no ha estat així i moltes de
les galeries del barri  han
tancat  o s'han traslladat del
barri. En el seu lloc, avui en
dia el barri té una oferta
comercial  -moda, restau-
ració, sobretot- de línia
avantguardista que no es
distancia gens de la propos-
ta artística  de Metrònom.
En tot cas, suposo que la
sala haurà notat l'exili de les
galeries que hi havia al seu
voltant. 

Què li manca o li sobra a
Metrònom?

M.F.: No crec que li sobri ni
li falti res a Metrònom com
a sala, ni a la col.lecció
perquè respon al criteri d'un
mecenes col.leccionista. Si
més no, el que li falta és
suport econòmic per part de
les administracions
públiques. És inexplicable
que un centre que es dedi-
ca a la difusió i, el que és
més lloable, a la producció
d'art no compti amb més
ajuts institucionals.

Valor artístic de les obres
que es presenten a la sala

M.F.: La col.lecció de Tous
té un valor històric impor-
tantíssim,  i em refereixo
sobretot al conjunt d'art con-
ceptual català que va
adquirir, amb molt bon cri-
teri, als anys 70 i 80.
Aquesta col.lecció ha estat
àmpliament difosa en
diverses exposicions però
és una llàstima que no tin-
gui una seu pròpia o que, el
seria millor segons el meu
criteri, que no passi a for-
mar part d'un fons com el
del Museu d'Art
Contemporani de
Barcelona, on podria inte-
grar-se perfectament.
Respecte a la col.lecció
més actual, és molt remar-
cable el fons de fotografia
contemporània que en Tous
ha aconseguit aplegar.

“LA COL·LECCIÓ D’EN RAFAEL TOUS TÉ UN VALOR
HISTÒRIC IMPORTANTÍSSIM”
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Aleix Mataró
Col·laborador del diari ABC

Com definiries Metrònom? Què li manca o li sobra a
Metrònom?

Valor artístic de les obres
que es presenten a la sala

“LA SALA METRÒNOM NECESSITA UNA MAJOR
INTEGRACIÓ SOCIAL”

A.M.: Aquest edifici del 9
del carrer Fusina, a veg-
ades em provoca com uns
sentiments de melangia,
perquè encara no he sabut
què seria aquell edifici,
primitivament. I em fa la
sensació de ser un lloc amb
una antiga història gloriosa
perduda. Igual una mica
com en el desafortunat mer-
cat del Born del davant o
les naus de la Tecla Sala, a
l'Hospitalet. I aquesta
atmosfera com de pena i
misteri, a vegades es
trasllada a les obres d'art ja
que, la seva poètica suposa
acceptar uns llenguatges i
uns conceptes, que amb
tota la seva força i moderni-
tat, crec que continuen sent
desconeguts per a una
majoria social. 
Metrònom representa com
un món a part del què habi-
ta a la zona del Born.
Encara que és un espai de
batalla necessari i útil, per
mostrar la marxa de l'art
contemporani. 

A.M.: Si anotem els avantat-
ges de la Metrònom, caldrà
fixar-nos amb les dimen-
sions grans de l'espai; la
condició de ser una institu-
ció privada, amb llibertat
sobre el seu programa.
Com a desavantatges, diria
que hi fa falta una major
integració social. No entre
el món de l'art -artistes,
«connisseurs», crítics, etc.-
sinó entre la gent del carrer.
I especialment, i com a
exemple, entre els mateixos
veïns del barri. Encara que
és una sala que quan fan
exposicions, és possible tro-
bar-hi altres visitants. 

A.M.: La col·lecció ja té el
seu perfil, que respon als
interessos del seu creador. I
en aquest sentit, el que crec
que s'ha de valorar, no
només és la seva atenció a
un art nou, sinó la qualitat
de representació d'una línia
concreta d'aquesta creativi-
tat, que entenc com a heroï-
na de l'Art Conceptual. En
termes històrics, l'Art
Conceptual representa una
de les grans tendències
aportades pel segle XX.
L'Art Conceptual continua
estant en la base de bona
part de la creació contem-
porània, a través de difer-
ents disciplines i estils. Tous
sembla que, des de 1970,
adquireix l'obra d'artistes
d'aquí que li semblen com-
parables amb la producció
internacional, i especialment
amb relació als centres
artístics: Nova York, París.
En aquest sentit, la col·lec-
ció d'art conceptual de
Rafael Tous m'ha semblat
sempre com un testimoni
important de l'art d'aquesta
tendència produït per
artistes catalans. 



ART&CO./12 Gener 2005                                                                                  OPINIÓ

Roberta Bosco
Redactora de EL PAIS

“ LA ÚNICA COSA QUE NECESSITA LA SALA
ÉS MÉS SUPORT ECONÒMIC”

Com definiries Metrònom?

R.B. Metrònomdisposa
d’una ubicació excel·lent..
Té una programació molt
interessant amb que habit-
ualment no tenen cabuda
en altres espacios. 
M’agradaria destacar l’acord
de col·laboración entre el
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), que ha donat lloc
a un cicle d’exposicions de

gran interés.
A més, la sala aporta una
mirada sobre un panorama
que no està suficientement
present en altres sales i
museus de la ciutat. A nivell
interacional, potser la seva
repercusió sia menor, però
el seu treball d’enllaç entre
artistes espanyols i el
panorama estranger pot
esdevenir molt significatiu

R.B.: No crec que li sobri
res. En canvi el que neces-
sita la sala Metrònom,
sense cap tipus de dubte,
és molt més pressupost
econòmic i més cas de les
institucions.

Una proposta, si és
intel·ligent i està ben desen-
volupada, no és mai
massa arriscada. Penso
que és més interessant un
art entès com a investigació
i experimentació -com el
que ara proposa la sala-
que un art de valors segurs
i emocions previsibles.

Què li manca o li sobra a
Metrònom?

Valor artístic de les obres
que es presenten a la sala



De França a Xina, en vídeo
L'exposició col·lectiva 'França/Xina', comissionada per Hilde Teerlink, presenta a les sales Sequi i Mat una mostra de vídeos,
entre el 17 de febrer i el 2 d'abril. La mostra acull vídeos d'artistes xinesos i d'altres residents a França que es visionen en
paral·lel, precisament en dues sales simètriques de la galeria d'art Metrònom.

L'art alternatiu del 22@
La sala Metrònom, que s'erigeix com una de les galeries i bressol de l'art més avantguardista de la ciutat cedeix el seu espai,
del 9 de juny al 23 de juliol, per una exposició conjunta del treball artístic de 22@. Aquest col·lectiu ha estat convidat perquè
precisament enguany celebra el seu desè aniversari com a grup rellevant en el panorama d'art alternatiu de Barcelona,
sense comptar amb cap tipus d’ajuda per part de les institucions.

La societat a anàlisi 
Francisco Ruiz de Infante presenta, del 17 de febrer al 2 d'abril, 'Cuatro stands para la visión indirecta'. La instal·lació audio-
visual està creada a partir de quatre peces tentaculars que s'interrelacionen entorn de la visió sobre la societat, a partir de
cameres de vigilància i sondeigs. Per a presentar aquestes quatre peces Francisco Ruiz de Infante, crea un joc de paraules
amb els diversos significats del mot 'stand'.

Robots en col·lectivitat 
Els robots poden viure en col·lectivitat? I si fos així, com es relacionarien entre ells? La mostra 'Independent robotic
Community', que acull la sala central de Metrònom entre el 14 d'abril i el 28 de maig intenta trobar respostes a aquests
enigmes. Ricardo Iglesias i Gerlad Kögler, artistes residents dels Metrònomlabs han creat, al laboratori d'art interdisci-
plinàries, una instal·lació on una sèrie de robots Lego han de viure en comunitat. Els androides, ideats i programats perquè
cadascun d'ells es comporti d'una manera diferent, amb una 'personalitat' pròpia i amb un 'llenguatge' adient per a cada
situació, estan creats perquè interactuin entre ells durant les quatre hores que dura l'exposició. Segons va explicar Ferran
Conangla, responsable del laboratori de so, “s'ha ideat diferents expressions per a cada estat d'ànim de cadascun i d'aque-
sta manera es relacionaran amb la resta de la comunitat”. L'obra ha contat amb la col·laboració de l'empresa de joguines
Lego, que els ha cedit el material, i amb l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC).
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La dona a través de la fotografia
Les darreres series de fotografies de l'artista alemanya Katharina Mayer, que mostren els diferents estereotips de la dona,
s'exposen a la sala del Born, del 9 de juny al 23 de juliol. En algunes imatges la fotografies esdevenen una investigació sobre
el món de la dona, com en la sèrie Geturk, on es representen imatges de dones immigrants turques a Alemanya.

L'any del llibre també a Metrònom
La sala Metrònom vol adherir-se als actes de celebració que es fan a Catalunya en motiu de l'any del llibre i la lectura, amb
la mostra 'Llibres de fotògrafs', una selecció de llibres d'artistes de la col·lecció de Rafael Tous que compta amb més de
200.000 documents. Per aquesta mostra, que se celebrarà del 14 d'abril al 28 de maig, s'ha fet una selecció d'artistes que
han desenvolupat la seva carrera en el terreny de la fotografia. 
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L'ART D'APROFITAR LES
NOVES TECNOLOGIES

LA TENDÈNCIA ACTUAL ÉS COMPLETAR L'OBRA DE
L'ARTISTA AMB DIFERENTS SUPORTS ELECTRÒNICS 

L
a sala d'art Metrònom dis-
posa d'un espai experi-
mental, el

METRONÒMLAB, que acull a
joves artistes, i no tan joves,
que tenen interès en crear un
projecte artístic en el terreny
del so, del vídeo, la robòtica,
la dansa i d'altres arts interdis-
ciplinàries. Molts d'ells aprof-
iten les noves tecnologies per
completar la seva obra. “El
vídeo i el so cada vegada més
acostumen a acompanyar
obres pictòriques o
escultòriques. Les noves tec-
nologies els serveixen per
seguir indagant en l'obra artís-
tica que desitgen. De fet, la
tendència ara es que artistes
que normalment creen
instal·lacions, pintures o escul-
tures, tenen la necessitat de
passar al vídeo i experimentar
així amb un mitja artístic nou.
Adolf Alcañiz i Ferran
Conangla són els dos profes-
sionals que treballen diària-
ment en els projectes que es
desenvolupen en els labora-
toris del Metrònom. El primer
com especialista del laboratori
de vídeo i el segon des del
laboratori de so.

- Quan i com apareixen els
laboratoris de Metrònom?

Adolf Alcañiz: Els labs [labora-
toris] són idea de Rafael Tous.
Inicialment per fer una tasca doc-
umental i recopilar totes les
exposicions i projectes que es
presentaven a la sala i per arxivar

totes les obres de les que dis-
posava. I, posteriorment, perquè
molts artistes, que volien exposar
a Metrònom, treballaven amb
noves tecnologies però no
coneixien massa bé el material
amb el qual experimentaven ni
tampoc tot el suc que en podien
treure de la seva idea. D'aquesta
manera es volia facilitar als
artistes aparells i professionals
perquè creessin millors obres. 

Als tres laboratoris del
Metrònom es desenvolupen
tres tipus de projectes.
Primer, els que són a
desenvolupar en un termini
de temps curt, amb un ús
extern del serveis tècnics i
especialitzats dels labs.
Segon, aquells projectes
que es presenten dins la
programació regular de la
sala. I, tercer, els projectes
dels artistes en residència,
que disposen del material
durant un període més llarg
de temps i usant un dels
espais dels laboratoris per
desenvolupar el projecte.

- Com funcionen els labo-
ratoris?

Ferran Conangla: Els labs de
Metrònom funcionen com una
empresa qualsevol, es fa un pres-
supost a l'artista i ell decideix si el
pot cobrir o no. Nosaltres ens
impliquem al projecte, que pro-
posa l'artista, només a nivell tèc-

nic. Som els mecànics de l'obra
d'art i intentem arribar a les
exigències dels artistes, que
solen ser molt elevades.

- Quin és el perfil de
l'artista que s'adreça als labs?

F.C.:  Hi ha els que venen de for-
mació de l'art clàssic, els que ja
no són tan joves i tenen una certa
experiència en el món de l'art; els
més tècnics, i també hi ha aquells
que combinen les dues actituds,
que solen ser els més joves.  El
que caracteritza a tots els artistes
que passen per aquí és l'impuls
vital de fer l'obra. El 90% dels
artistes no intenten rentibilitzar
l'obra, sinó que estan realment
preocupats per l'art. Molts d'ells,
per això, malviuen de l'art. Potser
només hi ha un 5% dels artistes
que aconsegueixen viure de l'art i
fer-se un lloc. La resta sobreviuen
amb beques i ajuts per la seva
obra. Els artistes, contràriament a
les productores, lluiten per la
democratització de l'art.
Prefereixen la difusió lliure de la
seva obra i malviure d'ella. 

- Però, els creadors ja
venen amb l'obra clara?

F.C.: L'artista normalment s'està
preparant anys per després venir
als laboratoris a presentar el pro-
jecte que té en ment i demanar el
pressupost d'execució de la seva
obra. Es tracta d'una tasca de
‘work in progres’ de forces anys.
Un cop treballant als laboratoris,
el període d’execució aquí es de
3 a 8 mesos.

- Per què creieu que els
artistes ara experimenten amb les
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noves tecnologies?

A.A.: Encara que sovint molts
d'ells no tenen cultura videogràfi-
ca, perquè ja fa anys que es
dediquen a l'art i treballen a partir
d'altres formats, experimenten
amb nous llenguatges perquè no
tenen cap més referent en aquest
territori. Per aquesta raó es
veuen obres molt personals, es
descobreixen les característiques
pròpies de cada artista, perquè
en el camp del vídeo es veu el
segell propi. És la idea renaixen-
tista de l'artista, unificar i alhora
ampliar la seva obra. Ara, la gran
majoria d'exposicions tenen com
a mínim la instal·lació d'un vídeo.
El vieoart s'ha posat de moda a
les sales d'exposicions. El camp
del so,  ara també esta de moda,
perquè hi ha un cert interès artís-
tic per coses que abans eren molt
tècniques.

- Com definiríeu 'videoart'?

A.A.: No hi ha cap definició de
videoart. Un curt, un documental,
una projecció, una imatge enreg-
istrada pot ser videoart. Tot
depèn de si es valora o no com a
tal. El videoart comença en els
anys seixanta, mentre s'experi-
menta amb la música.

- A més, sembla que, en el
cas del videoart, s'utilitza més
perquè és molt més econòmic
que utilitzar un altre format.

F.C.:  La veritat és que és més
econòmic i té una qualitat més
que acceptable. Però, no vol dir
que perquè sigui més barat hi
hagi més artistes.
Els artistes amb les noves tec-
nologies tenen la capacitat de
generar un gran nombre d'obres
però això no significa que facin
més obres i hagin de ser millors.

- El videoart i, en general,
les obres d'art fetes amb noves
tecnologies en aquest espai estan
a l'alçada del treball que es fa a
d'altres punts del planeta?

A.A.: El videoart que es fa en
aquest laboratori i a Catalunya no
es veu gens descabellat respecte
al videoart que es fa a d'altres

països europeus o als Estats
Units. Una de les coses bones
que té la globalització és l'inter-
canvi lliure i sense controls de
corrents, idees i tendències. I en
aquest cap, aquest intercanvi es
dóna molt.  
De fet, podem fer des d'aquí el
mateix que el que es fa ara  a
París, a Roma o a Nova York,
perquè disposem dels mateixos
equipaments tècnics que ells, per
alhora poder exportar els treballs
fets aquí a d'altres sales.
Els projectes que es fan des dels
labs de Metrònom sovint també
s'exposen a la Fundació Miró, al
Centre d'Art Santa Mònica, al
Centre de Cultura Contemporània

de Barcelona, a sales de Madrid
i, fins i tot, a diferents països i
ciutats estrangeres com a la bien-
nal d'art de Venècia.

- Però, tots els projectes
que es preparen als labs acaben
exposant a la sala?

F.C.: Els artistes que treballen
amb nosaltres no sempre acaben
exposant aquí. Els que si que ho
fan són els artistes residents,
com el col·lectiu Dorkbot o el
Ricardo Iglesias & Gerald Kogler.

- I, per exemple, quin és el
projecte que estan elaborant ara?

F.C.: Ricardo Iglesias, un dels
artistes residents a la sala
Metrònom, està treballant ara
amb una exposició de robòtica.
La mostra, que actualment
encara està en procés de treball
a l'espai del laboratori d'arts inter-
disciplinàries, pretén ser una
comunitat de robots Lego que
interactuen entre ells durant les

quatre hores que durarà la
mostra.

Els labs també accepten
projectes d'artistes no resi-
dents. Les condicions per
aquests artistes són que
han de tenir una residència
màxima de 8 mesos, són de
finançament propi, treballen
amb col·laboració amb els
dos especialistes en vídeo i
so i, sobretot, que explorin
camps artístics i profession-
als amb els interessos de la
sala Metrònom i dels
MetrònomLabs.

- Amb el contacte constant amb
artistes joves, segur que podeu
predir quines són les tendències
artístiques que venen...

F.C.: Metrònom és el bressol de
grans artistes internacionals, grà-
cies als laboratoris que donen
una gran oportunitat als joves
creadors. Però, per aquí hi
exposen quan encara són molts
joves i un cop consolidats, nor-
malment ja no tornen. Per això,
aquí no veim tendències en art,
perquè a Metrònom comencen a
arrencar i l'obra de la seva vida
com a artistes encara els bull al
cap. 

És la idea renaixentista de
l'artista, unificar i alhora
ampliar la seva obra.
Ara, la gran majoria d'ex-
posicions tenen com a
mínim la instal·lació d'un
vídeo. 


