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En el marc del festival de vídeo Art LOOP Barcelona s’han organitzat tres dies de taules 

rodones, LOOP Studies, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, les quals han 

reunit professionals de la cultura per parlar de la redefinició de les polítiques públiques 

i les noves actituds dels diferents agents, sectors i industries de la producció cultural 

davant la situació actual. 

Panell 1: 

Les institucions en context: trobades i desencontres
Moderador: Bartomeu Marí (director, MACBA) 
Ponent: Lukasz Ronduda (Ph.D, curadora del Museu d’Art Modern de Varsòvia)

La primera taula rodona fou moderada per el director del MacBa, Bartomeu Marí,  
el qual proposar la pregunta:- Com s’haurien de configurar-se els nous museus?. El 
ponent polonès Lukasz Ronduda,  exposà com s’han plantejat la curatoria del Museu 
d’Art Modern de Varsòvia inaugurat al 2005 i de caràcter públic. 

En un primer moment prenstar el context originari del museu, començant per l’edifici, 
el Palau de la Cultura, que havia estat un regal de Stalin. Inicialment aquest edifici va 
portar molta controvèrsia perquè representava un símbol soviètic. Actualment aquest 
negativisme ha minvat i ja s’ha iniciat la remodelació del barri cercant de crear un ta-
rannà semblant al barri de Montmartre de Paris.

L’altre hándicap de la institució ha estat amalgamar les dues besants polítiques del 
país, per una banda els conservadors i religiosos i per l’altre els moderats lliberals. Amb 
aquesta finalitat s’han exposat peces d’art dels dos perfils, obrint d’aquest manera un 
espai de diàleg inexistent fins el moment.

L’objectiu de la institució crear una nova audiència sensible al art contemporani i obrir 
un espai de reflexió del problema polític de les dues polònies.

Barge-Haulers de Paweł Althamer, 2012

Aquesta obra esta inspirada en la situació 
actual del museu i la seva lluita constant per 
construir el seu propi edifici per tal de consu-
mar la seva existència i assegurar un lloc per a 
la cultura contemporània en la societat. També 
revela fortes conviccions de l’artista sobre la 
funció social de l’art.
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Panell 2: 

Les empreses i les institucions com a productores
Moderador: Carles Guerra (Cap conservador, MACBA) 
Ponent: Marc Coetzee (Curador, Zeitz Collection)

Carles Guerra, curador del MacBa, obrir el segon debat plantejant com haurien de ser 
els museus en societats des-estructurades o com mantenir els múltiples museus d’art 
Contemporani repartits per l’estat espanyol per exemple. El ponent anglès Mark Co-
etzze, curador de Zeitz Collection a Sud Àfrica, inicià fent un repàs dels models vigents 
d’institucions museístiques, segons el qual existeixen quatre tipus: el model “Miami”, 
on els curadors no cerquen interpretar la cultura, sinó a ells mateixos; el segon model 
seria el corporatiu d’empreses; després el model “Obama”, adquirir fons de diversos 
donants i per últim el museu “marca” o icona com el Guggenheim.

L’ús de la cultura ha anat evolucionant el llarg del temps, els museus dels anys seixanta 
estaven destinats al públic i no com a símbol d’Estat o nació. Aquest avença a generat 
una fragmentació de professionals: curadors, col·leccionistes i institucions. El rol del 
curador és diferent en cada indret, mentre Europa predomina el professional acadèmic, 
els EUA s’encarreguen més de cercar obres per explicar-se.

Els darrers canvis en les funcions, la història i la producció de l’art es plasmen en la 
cultura, Coetzze es qüestionar si l’art s’ha convertit en un producte que pretén educar 
al consumidor.

Coetzze conclou exposant com ha de ser la participació entre el patrocinadors locals i 
globals. Segons el curador hi ha d’haver una cooperació entre l’audiència i l’àmbit ge-
ogràfic local, però de vegades por portar problemes perquè alguns artistes pensen que 
són escollits perquè són locals i no per els seus mèrits.

Panell 3: 

El col·leccionisme i les seves responsabilitats socials
Moderador: Moderador: Jean Conrad Lemaître (Collector) 
Ponent: Giuliana Setari Carusi (President de la Fundació Dena), Sandra Terdjman 
(Fundació Art Kadist, Paris)

La col·leccionista d’Art Contemporani Giuliana Setaris inicia la seva ponència expo-
sant com es va introduir en aquest món, la dificultat dels principis els anys 80 per 
apostar per aquest tipus d’obra i l’escassetat de suport digital.

Segera 

Segera situat al centre de Laikipia, Kenya, és 
llar de la seu de la Fundació Zeitz. La missió 
d’aquesta Fundació és crear i donar suport, 
projectes i destinacions sostenibles ecològica i 
socialment responsables en tot el món per ac-
onseguir la sostenibilitat a través de l’equilibri 
global de la conservació, la comunitat, la 
cultura i el comerç.
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Després fa un repàs per algunes de les obres de la seva col·lecció, plena de joves pro-
meses com Gracia Toderi “Le orbite del principi”, Domenico Mangano “la storia di 
Mimmo” o Janna Sterbak “February”, manifestant la seva passió per el New Media i els 
requisits d’una ment oberta per poder treballar en aquest àmbit.

Respecte les responsabilitats socials dels col·leccionistes, la seva opció és apostar per el 
talent jove promocionant-los. Un dels plans que porta a terme la seva Fundació són les 
residencies d’artistes, les quals tenen una durada de 3 mesos i proporcionen a l’artista 
Màster class i visites a Paris, semblant a la filosofia de Città del Arte proposada per la 
fundació Michelangelo Pistoletto basant-se en el manifest de l’artista.

Panell 4: 

Noves interaccions entre les esferes públiques i  
les privades.
Moderador: Benjamin Weil (Director Artístic, Laboral Centre d’Art i Creació Industrial) 
Ponents: Javier Creus (Founder Ideas for Change, strategist), Jesus Rodriguez (Co-
mandante TOM (I+D in Communication & Network Thinking),  Santiago Lopez 
(Comandante TOM (I+D in Communication & Network Thinking)

La quarta taula rodona es va obrir amb un animat debat per cercar noves fórmules de 
finançament de la cultura davant la reducció dels fons públics, aquesta situació també 
ha generat noves accions culturals entorn les habituals exposicions i una amplia parti-
cipació de les xarxes socials.

La conferència ha iniciat amb la proposta de finançament cultural del ponent Timothy 
Persons, director de Aalto University School of Art de Helsinky, la seva visió és apostar 
directament per el finançament privat perquè et permet planificar millor qualsevol acti-
vitat i a la vegada és beneficiós per ambdues parts. Per l’altre banda la ponent Anne Ma-
rie Charbonneaux, presidenta de Le Magasin a Suïssa, va comentar com França havia 
gaudit d’un finançament públic favorable abans de la crisis, però la reducció d’aquest 
recurs conjuntament amb la disminució del mecenatge d’empreses ha comportat la 
recerca de noves fonts d’ingressos.

Segons Persons la solució inicia ens els departaments de Màrqueting de les institucions 
d’Art, a la recerca de companyies privades per poder portar a terme propostes que ge-
nerin un valor afegit per les empreses i donin a conèixer els artistes. Els directors dels 
centres artístics també treballen en aquesta direcció conjuntament amb els curadors 
que realitzen un treball de recerca que permet l’intercanvi d’obres entre centres reduint 
costos. Totes aquestes accions haurien de ser fidels a la filosofia i contingut del museu.

Per Charbonneaux el finançament empresarial no és fàcil, doncs les empreses priva-
des cada vegada cerquen fer actuacions i invertir en mercats fora d’Europa, posava 
l’exemple de Citroën que esta apostant per mercats emergents com el Brasil. Segons 
Charbonneaux s’hauria d’aprofitar les eines que tenim en cultura i crear nous produc-
tes culturals, com per exemple debats sobre un artista, “events” fora de la institució 

La storia di mimmo de Domenico Manganola, 
1999.

<http://vimeo.com/47737339>
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que generin la interacció amb el públic,... . Ressalta el creixement del “crowfouding”, 
perquè és un format popular que requereix poca inversió per part dels contribuents, 
és factible tant en projectes petits com grans, per exemple el finançament del pavelló 
d’Itàlia a l’última exposició de Venècia. Un altre fórmula és crear mostres mitjançant 
fons de galeries, les quals a canvi de diners aconsegueixen una difusió més amplia dels 
artistes que representen fent augmentar el seu cache.

Panell 5: 

Comunicación 3.0: nous formats i “events”.
Moderador: Roberta Bosco (Periodista - art i la cultura digital) 
Ponents: Javier Creus (Founder Ideas for Change, strategist), Jesus Rodriguez (Co-
mandante TOM (I+D in Communication & Network Thinking),  Santiago Lopez 
(Comandante TOM (I+D in Communication & Network Thinking)

L’última conferència va transcorre al voltant dels nous formats de comunicació. Inicià 
amb una introducció planera de Javier Creus explicant la transformació de la comu-
nicació analògica a la digital, aquest canvi l’exemplificar en tres fases: la primera fase 
seria la comunicació 1.0 la representà com un monòleg, semblant els recents actes de 
comunicació de l’actual president del govern d’Espanya, Mariano Rajoy, mitjançant 
una pantalla de plasma on utilitza un missatge centralitzat; la segona etapa la comu-
nicació 2.0 ho exemplificar amb el programa televisiu “Tengo una pregunta para usted” 
on el públic mantenia un aparent diàleg amb el president del govern José Luís Zapate-
ro amb preguntes seleccionades i pactades; l’última fase seria l’actual, la comunicació 
3.0 il·lustrat amb els Hangouts, conversacions online obertes a participar tot el món, 
connectant a gent distan i distribuint inputs en una societat diferent. Però per contra 
la comunicació 3.0 també ha provocat una vulnerabilitat de la protecció de dades, la 
creació de contenidors homogenis que resten personalitat, a més d’una banalització 
de la informació, explicant en cada moment que s’està fent, o sigui la colonització del 
temps real.

Hangouts. Comunicació 3.0

Simbolitzen la interacció mitjançant relacions 
socials en fòrums electrònics, llocs de reunió, 
sales, llocs de treball


