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¿Què es un comissari d’art?
Us recordem que podeu consultar les entrevistes a comissaris i comissàries d’art contemporani que es publiquen
periòdicament a «Encuentros», suplement cultural del diari de Tarragona. Aquests professionals, tots amb una
amplíssima experiència en el comissariat d’exposicions i que han col·laborat o ocupat càrrecs de responsabilitat
en destacades institucions culturals, reflexionen sobre què pot i què no pot fer un comissari, on comença i on
acaba la seva funció en l’organització d’una exposició o d’un projecte artístic. Les últimes entrevistes han estat:
Laurence Rassel: «No es tú o yo, sino tú y yo’ (28 de febrer de 2015),
Anna Ramos: «Creamos puntos de fuga y otros relatos paralelos a lo que presenta el Macba» (31 de gener de
2015),
Sabel Gavaldón: «Por definición, el lugar de enunciación del comisario es colectivo» (27 de desembre de 2014),
Jorge Luis Marzo: «Si no produce aristas, si solo produce consenso, la cultura deja de tener sentido» (29 de
novembre de 2014)
Carles Guerra: «Como artista, crítico o comisario, es preciso evitar la categorización profesional» (25 d’octubre de
2014).
Martí Manen: «Estamos acostumbrados a exposiciones hechas para ellos y consumidas por nosotros’»(27 de
setembre de 2014)
Pilar Bonet: «El comisariado es como poner la mesa e invitar a la gente a cenar» (26 de juliol de 2014)
Alba Benavent y Lucía Piedra: «El museo llora diciendo: ¿Qué he hecho todos estos años?» (28 de juny de 2014)
Lluc Mayol [2]: «Yo le diría al mundo del arte: ¡disuélvanse,disuélvanse!» (31 de maig de 2014)
Cèlia del Diego: «La mediación es construir valor colectivo desde la práctica artística» (26 d’abril de 2014)
Valentín Roma: «El comisario es el último que debería abandonar el barco de la complejidad» (29 de març de
2014)
Oriol Fontdevila [3]: «¿Cómo podemos introducir un pensamiento heterogéneo en el museo?» (22 de febrer de
2014)
Podeu consultar totes aquestes entrevistes publicades a la secció ‘A fondo ¿Qué es un comisario de arte?» aquí
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També podeu visitar els últims números [5] del suplement «Encuentros»
Inicia sessió [6] o registra’t [7] per enviar comentaris
Categories: Professions artístiques i culturals
Categories: Patrimoni cultural
Categories: Arts visuals
Etiquetes: comissari d'exposicions

[8]
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