
Els artistes d’lnterfer~nciajuguen virtualment amb la
realitat i munten instal.lacions efimeres a Ciutat Vella

I si Barcelona...

Aina ¯ercader
BARCELONA

I siYhurac& Katrina hagués
passat per Barcelona? I si
haguéssim tingut aquí un
tsunami? I sil’ex~~~it nord-
americ& ocupés la ciutat?
Aquestes són algunes de les
realitats virtuals que pre-
senta Podria suceeir
aquí..., una de les propostes
del festival Interferencia.

Farts de veure que els
seas projectes estan tan-
cats en l’anomenada white
box de museus i galeries,
molts artistes han decidir
conquerir respal públic, bé
sigui virtualment o utilit-
zant els carrers com a esce-
naris per crear o ex’posar
les seres peces. La tercera
edició d’Interfer~ncia, or-
ganitzat per rAssociació

Marató de YEspectacle, per-
segueix la idea que si la
gent no va a veure art, l’ai"~
haur& de buscar el púb]ic
als seas espais quotidians.
L’edició d’enguany,, que s’in-
augura avui i s’allarga du-
rant tot el cap de setmana,
rol anaiitzar les interrelaci-
ons possibles entre ractivi-
tat artística contempor~nia
ii’esfera pública.

En el cas de Podria suc-
ceir aquí..., ]es fotografies
són de Monticelli&Pagone,
Rafael Miralles i Tatiana
Martins, i s’exposen ala seu
de l’Obra Social Caja Ma-
drid, a la pla£a Catalunya,
preeisament un dels esce-
naris transformats per ]a
seva imaginació.

La intervenció, per6, no
és sempre virtual. "Incitem
a l’ocupació de lloes públics

de la ciutat, que ha esdevin-
gut un espai de conflicte on
qualsevol forma d’art hi pot
aportar una visió nova", se-
gons el director de] festival,
Juan Eduardo López.

Els carrers de Ciutat
Vella han estat els escollits
per convertir-se en labora-
tori de creació, en el qual el
ciutad& esdevé pai¢ de la
pe£a. El dibuixant Jorge Ro-
dríguez retrata gent del car-
rer sobre fa~anes i a gran es-
cala. Després de veure com
el retrat que hi havia al ear-
rer Valldonzella ha desapa-
regut, no gr&cies al pas del
temps sinó perqu~ s’ha en-
deiTocat l’edifici que ii feia
de l]enQ, l’artista prepara
ara un non retrat al passeig
Picasso.

A més, hi ha una inter-
venció de lhim a la Baque-

Si el ’Katrina’
hagués passat per
I’Arc de Triomf i un
tsunami per la
Pedrera, aquestes
imatges podrien ser
reals. Els muntat8es
són de Rafael Mira,es
i Tatiana Martins
¯ RAFAEL MIRALLES /
TATIANA MARTINS

ría, firmada per Ana Laura
Aláez; laintervenció urbana
del carrer Sant Pau, on San-
tiago Roose i Pilar Soler
penjaran al carrer imatges i
objectes dels veins; o el ta-
ller pr&ctic sobre interven-
cions artístiques amb fmali-
tats socials i activistes que
el col.lectiu The Yes Men,
eoneguts com a "correctors
d’identitats", far~ dissabte
a Caja Madrid.

La novetat d’enguany és
l’espal de debat, on artistes
iprofessors anaiitzaran l’art
relaciona] iparticipatiu des
de diferents perspectives.
En la postmodernitat, els
nous camins de rart són al
carrer, tal com demostren
els programes d’Interfer~n-
cia i de The Influencers, ce-
lebrats el cap de setmana
passat al CCCB. ¯
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