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Artistes i Màquines. Diàlegs en 
el desenvolupament de l’art 
digital
Comissariat: Nilo Casares / José Ramón Alcalá

Aquesta exposició examina les relacions que hi ha entre l’artista i les 
màquines de representació i reproducció audiovisuals modernes.1 
Centra l’anàlisi en els potencials diàlegs que sorgeixen entre totes 
aquestes, de manera juxtaposada, des de la dècada dels seixanta 
del segle passat fins a l’actualitat. Les seues imatges estàtiques i 
dinàmiques, analògiques i digitals, físiques i virtuals, es confronten 
entre si, revelant les característiques intrínseques de cada una i 
evidenciant les contaminacions i influències que totes van tindre 
sobre totes.
 
La tesi amb la qual treballen els comissaris condueix el visitant de 
l’exposició a aquells fascinants moments en què els artistes es 
van acostar a les primeres màquines audiovisuals de generació 

1. Entenem per màquina de reproducció audiovisual moderna qualsevol artefacte tecnològic amb 
procés automàtic i instantani de reproducció d’imatges i sons.  
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i reproducció automàtica i instantània (fotocopiadores, càmeres 
portàtils de vídeo i ordinadors gràfics personals), amb la intenció de 
reactivar els programes de les avantguardes artístiques, la missió 
principal de les quals consistia a posar en qüestió els paradigmes 
tradicionals i donar forma concreta a les noves idees, activades 
al llarg del segle vint per filòsofs, escriptors, artistes, científics i 
pensadors en general.

L’enfocament adoptat evita els tòpics, tant del videoart com de 
l’art en xarxa (net.art), i s’apuntala sobre els avanços realitzats pels 
copyartistes. En nombroses ocasions, el veïnatge temporal entre 
videoartistes i copyartistes és tant que els podríem haver situat 
indistintament en l’un o l’altre camp creatiu, però pensem que hui, 
amb un torrent desbordat d’imatges que habiten i circulen entre 
els nostres telèfons intel·ligents, resulta més important descansar la 
mirada sobre les primeres contribucions estàtiques del copy art, que 
van tindre el mateix calat que les coetànies dinàmiques del videoart i 
de l’art computacional, i les per vindre de l’art en xarxa, un fill bastard 
d’aquests dos llenguatges artístics previs i molt conceptuals en el 
seu esperit i forma.

El propòsit d’aquesta exposició no és només reparar aquest greuge 
històric i cobrir així el buit actual amb raonaments rigorosos, sinó 
recuperar el relat general que vam perdre per culpa d’aquest lapsus, 
incorporant per a la història general de l’art contemporani totes 
aquelles pràctiques pioneres que hui s’engloben amb l’epígraf 
generalista d’art multimèdia (Media Art) històric. La metodologia 
que s’hi ha utilitzat posa la confiança en l’agudesa del lector, i li 
proposa una sèrie de diàlegs entre diferents obres que pertanyen 
als tres grans llenguatges artístics medials pioners. Obres que 
van ser creades pels seus artistes com a materials per a la reflexió 
i l’especulació entorn dels grans eixos discursius sobre els quals 
treballaran les pràctiques artístiques d’avantguarda durant la 
segona meitat del segle vint fins al període entre segles. Per a fer-
ho, els comissaris hem “enfrontat” peces d’electrografia, videoart 
i l’art digital més radical (l’art en xarxa) perquè dialoguen entre si, 
tractant de fer conscient l’espectador com un mateix tema, una 
mateixa reflexió, es formalitzarà de manera molt diversa en funció 
del llenguatge que el modele (determinat per les particularitats 
específiques de la tecnologia concreta que l’artista haguera optat 
per utilitzar com a eina, com a mitjà). Tant, que fins a època molt 
recent es va creure que aquests llenguatges i els seus consegüents 
moviments artístics eren illes sense cap connexió discursiva 
i conceptual. Hui –mitjançant operacions historiogràfiques 
i curatorials com la present– sabem que es tracta més aviat 
d’arxipèlags interconnectats –tal vegada per capes no superficials– 
que formen conjuntament la cartografia comuna de la posada en 
escena del naixement de l’hegemònica cultura digital actual.

Per a aconseguir el nostre propòsit, hem rastrejat a consciència les 
fites més significatives de la història de l’art multimèdia, localitzant, 
seleccionant i aconseguint incorporar a aquesta proposta les peces 
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més representatives realitzades mitjançant aquestes tres grans 
famílies tecnologies que van sorgir en la mateixa dècada dels anys 
seixanta. Segons el nostre criteri, es tracta d’algunes de les més 
belles, més interessants i seductores, aquelles que, sens dubte, no 
deixaran indiferent ningú, a pesar que sempre –fins ara– han romàs 
ocultes a l’opinió pública i només són conegudes pels experts.

Aquest treball de recerca constitueix, per tant, també l’oportunitat 
històrica de traure dels magatzems de les col·leccions públiques 
i privades, posant-les en valor, altres obres mestres del període 
entre segles del canvi de mil·lenni encara desconegudes per 
aficionats i experts, però que sens dubte expliquen com a exemples 
inigualables els profunds canvis de paradigma que van donar lloc a 
la construcció i el desenvolupament de la cultura digital actual.

Els diàlegs proposats s’estructuren en huit camps d’actuació 
fonamentats sobre quatre paradigmes de l’art contemporani, entorn 
dels quals els artistes van experimentar de manera especial en els 
preàmbuls del copy art, igual que ho van fer en paral·lel els artistes 
de la videocreació i de la infografia, amb el propòsit últim d’analitzar 
les conseqüències resultants en l’art en xarxa del període heroic.2 

Tots els camps d’actuació sobre els quals s’han estructurat els 
diàlegs proposats entre els diferents llenguatges artístics presos en 
consideració pretenen que el visitant/observador comprenga que, 
d’una manera o altra, la màquina ens aboca a crear i produir sobre 
els mateixos nous paradigmes, que possibiliten no obstant això 
una percepció completament diferent o, almenys, plena de matisos 
diferenciadors molt enriquidors.

Aquesta exposició –i totes les seues activitats paral·leles– han sigut 
concebudes amb el propòsit que conviden els diferents implicats a 
gaudir del veïnatge d’aquestes produccions artístiques realitzades 
mitjançant tècniques i llenguatges diferenciats, fruit totes elles de 
l’ús creatiu i la manipulació amb finalitats artístiques de les màquines 
automàtiques i instantànies de representació i reproducció 
audiovisuals, però que fins ara havien recorregut el camí del seu 
desenvolupament en una indesitjada soledat, distants les unes de 
les altres, malgrat abordar les mateixes problemàtiques plantejades 
com a grans reptes per aquest art-en-trànsit cap a la cultura digital 
de la societat actual.

2. El “període heroic” de l’art en xarxa és com defineixen els especialistes el període espaciotemporal 
que comprén els anys de les primeres creacions artístiques que utilitzaven la xarxa Internet fins a la 
primera meitat de la primera dècada del segle XXI.


