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Sistematúrgia
Marcel·lí

Una nova metodologia
Arts Santa Mònica presenta el conjunt d’ele-
ments que configuren el procés de treball de Mar-
cel·lí Antúnez i que ell mateix anomena sistema-
túrgia, una dramatúrgia, a mig camí entre la per-
formance, el teatre i les arts visuals, que desplega
en sistemes computacionals. Així, els dibuixos,
preparació dels story boards de les performances,
les instal·lacions o els dispositius mecànics/robò-
tics animats per interfícies corporals permeten
endinsar-se en un món tan real com virtual. El
mateix Marcel·lí confessa que “en la sistematúr-
gia les interfícies transcriuen les ordres dels ac-
tuants i espectadors al llenguatge binari de la
computadora que els gestiona i es manifesta a tra-
vés dels mitjans de representació com la imatge,
el so i els robots”. Al desplegament d’aquests dis-
positius metodològics, l’artista hi ha afegit el Mu-
ral SADDi, una serp gegant de dos caps, pintada
in situ a la paret de l’escala de l’edifici, mapa sintè-
tic de processos, materials i motius del seu treball,
que fa honor a l’art més grafiter d’Antúnez.

Pulsió maquinista
Les creacions de Marcel·lí Antúnez representen mi-
llor que ningú la idea del cos/màquina i la seva pro-
longació en el món cyber, tot partint de la potència
del cos com a carn. En són motius l’abjecció, la ma-
laltia, la mort, la digestió del menjar, els excessos del
cos, la sexualitat, lligats a la crítica a la burocràcia i al
comportament absurd d’una societat censuradora i
repressora dels instints. Antúnez mostra la potència
de l’inconscient generadora dels impulsos instintius
com a font per a la creació, sustentadora dels som-
nis, de la imaginació i dels mites. Així, doncs, l’in-
conscient com a paper central en l’art. I aquesta anà-
lisi de fons dóna com a resultat la seva capacitat de
generar monstres, des del magma més profund dels
instints, que vehicula a través de la carn i la màquina,
i l’eleva a la categoria de machine cérlibataire teatra-
litzada, performàntica. En aquest context, la siste-
matúrgia deslliura les passions i condueix el públic
cap a situacions de catarsi individual o col·lectives.

La robòtica
Sorprèn el conjunt de dispositius de les perfor-
mances d’Antúnez, aquestes màquines robòtiques
que es posen en moviment quan el visitant trepitja
la catifa corresponent: Dreskeleton Afàsia (1998),
Exosquelet Epizoo (1994) i els seus derivats d’inter-
fícies corporals guiades per altres màquines. És un
museu dinàmic que es perfecciona amb el conjunt
de Metamembrana (2009), que les sintetitza. De
L’home de carn (1992) a aquesta última instal·la-
ció, hi ressona el subjecte en procés i les pulsions
de l’ésser, el mateix que empeny Artaud a parlar
d’un cos sense òrgans. L’impuls inicial serà el di-
buix com a instrument de la raó humana i també
l’inconscient com a paper central en l’art, els som-
nis i els mites passats pel sedàs del cos/màquina,
sempre reafirmat per l’autopresència i l’autore-
trat. Tot Marcel·lí, doncs, concentrat en un espai
que mereixeria molts més metres quadrats. ❋

L’artista de Riudoms presenta a Tecla Sala obra
recent de composicions geomètriques poètiques

a pintura de Joaquim Chancho (Riudoms, 1943) és un univers
que té una coherent vida pròpia. Un camí que es ressegueix a
cada quadre. Les obres són estacions singulars, però amb un lli-

gam amb la resta de parades perquè totes formen part d’una gran ruta
que és la trajectòria de l’artista. A l’exposició que presenta al centre
Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat hi ha una representació real
d’aquesta imatge conceptual de l’obra de Chancho. L’exposició Di-
buixa una línia i segueix-la proposa un recorregut per obres recents,
de no més de quatre anys, que ens permet detectar totes les claus i re-
gistres de l’univers chancho. Es tracta de 17 àmbits distribuïts de ma-
nera un tant laberíntica gràcies als grans espais que permet el recinte
de Tecla Sala. “Quan vaig rebre la proposta de l’exposició em vaig
plantejar la idea de fer una retrospectiva, però finalment vaig optar
per partir de zero. Començo amb un conjunt de dibuixos del 2010 i
acabo amb un del 2013”, explica l’artista que ha passat quatre anys
d’intens treball al seu estudi del Pla de Santa Maria.

En el primer àmbit presenta Horitzontals, sèrie amb dibuixos pau-
tats que juguen amb les proporcions i que ja demostren quina és la se-
va cosmologia artística: intentar ordenar el món mitjançant elements

abstractes que simbolitzen una necessitar de racionalitzar l’espai que
utilitza per pintar. Un raonament que no respon a les pautes conven-
cionals, sinó a un criteri propi que li permet invertir la lògica establer-
ta. Ja ens adonem que una altra de les grans característiques de les
obres és la pulsació dels dibuixos. L’obra de Chancho és com una gui-
tarra en què les línies són les cordes. El moviment d’una línia, en con-
traposició a les altres, crea unes vibracions que, al seu torn, provoca la
melodia visual de la seva obra.

Les diferents seccions van llançant propostes com el joc de la verti-
calitat i la horitzontalitat; un homenatge a Monet, fet amb 473 petits
cartrons; repeticions d’elements similars que mai no són el mateix di-
buix; imatges amb color realitzades amb ordinador i tot un reguitzell
de derivacions del que és la pintura i el dibuix de Chancho: una geo-
metria poètica plena d’humanes imperfeccions que desfà la fredor de
la geometria científica. Especialment brillat és Aniversari, la peça amb
què es clou l’exposició: un autoretrat realitzat amb motiu del seu 71
aniversari. La seva imatge ideal està representada per 71 números 1
fets amb les que estan considerades les millors tipografies del món. ❋
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Chancho, en
línia directa
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Repte
Una de les
opcions lícites de
plantejar la
mostra hauria
estat fer una
retrospectiva. Però
per a Chancho, els
71 anys d'un
artista no són res i
per això ens
mostra nous
reptes realitzats
els darrers 4 anys.
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Chancho, davant
d’una de les peces
que presenta a
Tecla Sala
MARIÀ CHANCHO


