
Escena d’un videojoc critic amb McDonald’s crear pel coHectiu itali~ Molleindustria ¯ MOLLEINDU5TRIA

El DJ Spooky, Erwin i Vincenzo Sparagna participen al
CCCB en el festival de creació radical The Influencers

Art sabotejador
Montse Fr|sach
BARCELONA

L’ar~ de] sabotatge, en el
sentir positiu de la paraula,
existeix. I a Barcelona té la
seva plataforma pública en
el festival The Influencers,
que enguany arriba a la ter-
cera edició i que tindrh Hoc
del 6 al 8 de juliol al Centre
de Cultura Contempor~nia
de Barcelona (CCCB), orga-
nitzat pe] col.lectiu d-i-n-a.

The Influencers és el ter-
ritori dels creadors que
posen al deseobert les es-
tructures del sistema social
i econ6mic. Són artistes
mu]tidisciplinaris que uti-
litzen els canals medihtics
(mitjans de comunicació,
Internet, publicitat...) per
deixar en evidencia meca-
nismes de control de la soci-

etat. És l’art de la interven-
ció directa.

The Influencers actua,
segons explica el director
del festival, Bani, en dues li-
nies que conformen el sub-
títol del certamen: arció me-
di~tica i entreteniment ra-
dical. Els artistes passen pel
festival per explicar i deba-
tre els seus projeetes amb el
públic.

El festival robriran demh
]’eslov~ Vuk Cosie i el nord-
americ~ Paul D. Miller, més
eonegut com DJ Spook~
Cosic és un dels pioners del
net art, que ha arribat a fer
de hackerideolS~c amb ac-
cions com el robatori de la
p~gina web de la Documen-
ta X. DJ Spooky, en canvi,
defensar~t la remescla d’ele-
ments eulturals anteriors,
una reina que solen fer els

DJs amb la música populm; la interveneió d’un c]hssic
com una forma per "desar- de la intervenció directa en
mar les construecions cul- els mitjans, Vincenzo Spa-
tm~als". Miner és un creador ragna. L’artista italih va pro-
polifac~tic que també ha te- tagonitzar als anys 70 i 80
oritzat sobre el remix en lli- diverses accions en ]es quals
bres com Rhythm scienee, distribuia notícies falses.

Eleol-lectiuitali~tMolie- L’any 1982 va distribuir
industria, que inte~~¢indr¿t una falsa edició extraordi-
divendres, construeix vi- n~tria d’// Co~~iere dello
deojocs alternatius com
McVideogame, en el qual el
jugador pot gestionar tot el
procés productiu de la mul-
tinacional McDonald’s.
Erwin, líder del grup eslov~
NSK, és ja forga eonegut en
rai¢ polítie actual. NSK han
construYt un Estat fictici,
amb el nom del eol.leetiu i
est~tica de l’antic bloc de
rEst, amb conso]ats, insíg-
nies i passaports.

El festival The Influen-
cers es clour~t dissabte amb

Sport en qu~ anunclava que
s’anul.lava un partir del
Mundial de futbol perqu~
tots els jugadors anaven
drogats.

b’argentí Oscar Brahim
explicar~t comintervé en els
eartells publicitaris de Bue-
nos Aires, mentre que el
grup Chicks on Speed, que
van comenQar com una
falsa banda musical, donar~
a con~ixer el seu projecte
multidisciplinaribasat en el
do-it-your-se~f . ¯
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