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Poetics [2], Volume 43, April 2014
Número monogràfic que analitza alguns dels reptes als quals ha de fer front l’art en la societat actual. Destaquem
l’article «New modes of arts participation and the limits of cultural indicators for local government» amb noves
propostes a l’hora de mesurar la participació artística ciutadana en l’àmbit local. Els autors assenyalen que els
sistemes de mesura i avaluació han d’anar més enllà dels resultats quantificables i valorar els beneficis socials i
educatius que aporta la participació comunitària en cultura. S’hi presenten quatre estudis de cas i s’assenyala
que la definició de participació comunitària en cultura pot variar molt en funció de les característiques de cada
municipi. L’estudi adverteix que aplicar una mateixa noció del significat de participació i un sistema estàndard de
mesura pot limitar la capacitat dels governs locals a l’hora de respondre correctament a les necessitats
específiques dels seus ciutadans.
La resta d’articles reflexionen sobre qüestions relatives a la ràpida expansió dels mercats artístics a escala
internacional, l’impacte de la crisi econòmica i les retallades pressupostàries en el finançament públic de les arts,
la proliferació de models de gestió neoliberals en les organitzacions artístiques i la introducció de canvis en la
definició del treball artístic i de la identitat artística, així com en la definició de les audiències i de les noves formes
de participació artística propiciades per les noves tecnologies de la comunicació. S’hi analitzen també alguns
temes centrals per a la sociologia de l’art com són la marginalització de les arts en la societat i la sociologia, la
relació entre art i Estat, la situació de les institucions i organitzacions artístiques, els artistes i les audiències, i nous
conceptes de significat, mesura i avaluació.
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