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Marcel.lí Antúnez sorprèn a París amb els seus muntatges 

• La Villette i La Maison de l'Europe acullen les propostes

MONTSE CAPDEVILA. PARÍS

"Genial, magnífic, inesperat..." Tots els adjectius són pocs per ressaltar l'entusiasme que desperten
les instal.lacions i l'espectacle Pol, que l'artista i performer català Marcel.lí Antúnez presenta per primera
vegada a París dins d'Emergences, a la biennal La Villette numérique, que se celebra fins al 3 d'octubre
vinent.

La capital francesa acaba de descobrir la innovació del seu art gràcies a Henri Chapier, que l'ha
convertit en el seu convidat especial per al festival @artOutsiders, a La Maison de l'Europe, on presenta
la seva nova instal.lació Tantal. Amb l'artista, la tecnologia es converteix en cultura. I ho demostra amb
la nova versió de Mondo Antúnez presentada a La Villette, que inclou funcions de Pol i de Transpermia,
"un híbrid entre videoperformance, concert i conferència" en què l'artista presenta el resultat pràctic i
conceptual de les investigacions que li permeten controlar imatges i sons.

Antúnez ha deixat meravellada la crítica i també els ministres francesos titulars de Cultura i Indústria
que van assistir a la presentació de l'espectacle. "Els francesos són increïbles. A Espanya mai ha
passat que dos membres del Govern hagin assistit a una de les meves demostracions", explica
l'artista, que també hi ha presentat les seves instal.lacions Alfabeto, Réquiem i Human machine, un
projecte web que es materialitza en una màquina escurabutxaques que disposa d'un gran polsador.

L'espectacle "mecatrònic" Pol, que ofereix amb Piero Steiner, ha impressionat per la seva complexa
escriptura i per la seva senzillesa. Aquesta faula barroca aposta per les emocions i el sentit de l'humor.

ELOGIS DE LA CRÍTICA
El diari Libération l'ha presentat com un dels millors artistes techno del moment i un dels pocs amb
obres que són "de carn i ossos, sexe i llàgrimes". I afegeix que l'artista català insufla emocions a les
màquines. Qualificat en un sentit positiu de "políticament incorrecte" pel diari Le Monde, Antúnez i les
seves performances han despertat també l'admiració dels hipermoderns de la revista Nova, i Canal+ i
Paris Première l'han presentat com un verdader fenomen.

També destaca la nova instal.lació interactiva Tantal, en què captura seqüències animades de la cara
dels espectadors i les adhereix als cossos dels personatges d'una pel.lícula preparada prèviament.
Cada captura dóna pas a un nou personatge i, en conseqüència, a una nova acció que es projecta a la
pantalla. L'espectador posa el cap en una bústia d'acer cromat i és convidat a parlar i cridar perquè els
sensors captin la imatge i la integrin al relat. 

Una imatge del muntatge Pol, que Marcel·lí Antúnez presenta a París
El Periódico
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