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De nou, tenim l’oportunitat de presentar una sèrie d’articles que
proposen aproximacions teòriques que reconfiguren o visibilitzen
els vincles existents entre elements materials i les seves representacions simbòliques i que afirmen, així, els nexes i les xarxes que
componen el nostre món i les nostres pràctiques socials, tecnològiques o artístiques. La multitud d’enfocaments i de temàtiques
que articulen aquest segon volum d’«Art Matters»1 ens condueix a
reprendre la crítica als fonaments del racionalisme modern i la seva
ingerència, tant en els discursos com en les pràctiques, a través
de reflexions metodològiques i anàlisis objectuals.
Tenim l’ocasió d’endinsar-nos en la genealogia de la teoria de
la comunicació pel que fa a nocions com la interfície a «La genealogía “líquida” de la interfaz», de Jorge L. Marzo. En aquest text,
l’autor articula una crítica a l’ordre de l’economia comunicacional
actual. També coneixerem experiències pròpies que cristal·litzen
en instal·lacions artístiques i que ens ajuden a reflexionar sobre els
protocols i els usos metodològics en els laboratoris de neurociència
dedicats a la investigació sobre la malaltia d’Alzheimer i la memòria
en l’aportació de María M. Lopes, titulada «Memory as Material
—a visual arts research practice in neuroscientific laboratories».
En la investigació d’Andrés Burbano i Esteban García «Breaking
the Navajo Code with Bill Toledo», nodrida amb entrevistes a Bill
Toledo, que és parlant nadiu d’aquesta llengua, s’explora la relació
entre l’aparició de la informàtica i l’ús del codi Navajo durant la
Segona Guerra Mundial. L’estudi desvela, així, els aspectes socials
i tecnològics de la criptografia. En altres textos, com «Proxemia:
análisis sociotécnico de una obra de arte electrónico», de Victoria

Messi, es proposa una revisió analítica de les relacions de poder,
la construcció d’actors o la distribució d’agències que tenen lloc en
un espai expositiu a través d’obres d’art robòtic. D’aquesta manera se’ns presenten diverses historiografies crítiques que entenen
el fet artístic com a resultat constituït a partir d’una madeixa de
relacions, que van des de les polítiques de gestió institucional fins
a les dinàmiques i els actors que intervenen en l’esfera artística.
Seguint aquest mateix solc navega l’article de Joan Soler-Adillon
«The intangible material of interactive art: agency, behavior and
emergence», en què analitza conceptes com l’agència, el comportament o la performativitat de les pràctiques artístiques i ho
fa repescant nocions bàsiques de l’art interactiu, així com tot un
vocabulari associat a les noves aportacions teòriques. Així mateix, a
«Big Bacteria for Micro-Humans» Slavko Kacunko aposta per tot un
cos de noves metodologies pont entre les ciències i les humanitats
associades al materialisme a partir d’una taxonomia dels bacteris.
També com a aproximació al gir materialista en l’art contemporani,
«Lo cotidiano en las prácticas artísticas contemporáneas: hacia
el régimen poético-especulativo. El caso de Nicolás Lamas», de
Feredica Matelli presenta un recorregut inèdit per les aportacions
del materialisme especulatiu. Tal com comentàvem al principi, amb
aquests set textos posem fi a la segona part del monogràfic dedicat
a explorar les relacions entre art i materialitat vinculades al congrés
«Art Matters». Esperem que el conjunt de textos publicats serveixin
per a obtenir una visió panoràmica de les diferents aproximacions a
la temàtica, una diversitat de perspectives que avui dia converteixen
la pregunta per la materialitat en una pregunta altament estimulant.

1. Vinculat als projectes de recerca HAR2014-59261-C2-1-P i HAR2011-30347-C02-01.
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