
“Dalí volia fer participar el
visitant en un joc òptic i
pictòric, una combinació
de ciència i art que li servia
per aprofundir en la reali-
tat.” La directora dels Mu-
seus Dalí, Montse Aguer,
explica així el sentit de Da-
lí. Estereoscòpies. La pin-
tura en tres dimensions,
la nova exposició tempo-
ral del Teatre-Museu Dalí
de Figueres, comissariada
per ella amb la coordinació
de Carme Ruiz, del Centre
d’Estudis Dalinians. La
quarta exposició temporal
d’aquest any es va obrir
ahir i es podrà visitar du-
rant tot el 2017 a la Sala de
les Loggies, a prop d’altres
espais també dedicats a
les il·lusions òptiques amb
tècniques com ara l’ana-
morfosi i l’holografia.

La nova exposició tem-
poral inclou sis parells
d’olis estereoscòpics pin-
tats per Dalí en els anys se-
tanta, coincidint amb la
preparació del projecte del
Teatre-Museu: Dalí d’es-
quena pintant Gala d’es-
quena eternitzada per sis
còrnies virtuals provisio-

nalment reflectides a sis
miralls vertaders (c.
1972-73); El peu de Gala,
(c. 1975-76); Sense títol.
Segons ‘Las Meninas’ de
Velázquez (c. 1975-76);
L’estructura de l’ADN (c.
1975-76); La mà de Dalí
enretirant un toisó d’or
en forma de núvol per
mostrar a Gala l’aurora
nua, molt, molt lluny dar-
rere el sol (1977-78), i Dalí
aixecant la pell de la mar
Mediterrània per mos-
trar a Gala el naixement
de Venus (1978). Aques-
tes obres hologràfiques de
Dalí formen part de l’últi-
ma etapa del seu catàleg
raonat, que s’acabarà
l’any vinent.

“Són imatges gairebé
idèntiques, però amb un
punt de vista focal dife-
rent, i s’adapten a la visió
dels ulls per convergir al
nostre cervell en una sola
imatge amb sensació de
profunditat o tercera di-
mensió”, segons Aguer,
que va mostrar l’estereos-
copi utilitzat per Dalí per
crear l’efecte visual, ara
aconseguit amb la tecnolo-
gia dels telèfons mòbils en
uns visors situats al costat
de cada parell de quadres.

“Tot i així, hem volgut
mantenir l’esperit artesà
que defensava Dalí.”

Dalí es va introduir en
l’estereoscòpia a través de
l’obra de l’obra del pintor
holandès Gerrit Dou
(1613-1675), de qui va
comprar dues obres, La vi-
sita del metge i La filadora
o Retrat de la mare de
Rembrandt, exposades a
la Sala de les Obres Mes-
tres del Teatre-Museu. Da-
lí va descobrir que Dou ha-

via fet duplicats de les se-
ves obres, que no eren ben
bé iguals, i que calia veure
les dues pintures juntes.

Subhasta a Christie’s
La casa de subhastes lon-
dinenca Christie’s va ven-
dre ahir un dels telèfons
llagosta de Dalí i el seu sofà
inspirat en els llavis de
Mae West, tots dos del
1936 i provinents de la
Fundació Edward James,
per 1,8 milions d’euros. ■

Dalí en 3D
Xavier Castillón
FIGUERES

El Teatre-Museu Dalí de Figueres mostra les pintures
estereoscòpiques de l’artista amb la tecnologia actual

Montse Aguer, amb l’estereoscopi que utilitzava Dalí, davant de ‘Dalí aixecant la pell de la mar Mediterrània...’ ■ JOAN SABATER
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Després de les
lluites urbanes

L’APUNT de les Flors es farà dissabte la mostra dels guanyadors
del Festival Hop i també l’estrena catalana del darrer
treball d’Iron Skulls. S’ha obert un camí d’hibridació
nou, fèrtil i que atrapa tant el públic jove com el curiós
de la dansa contemporània. A més de Brodas, Kulbik i
Iron Skulls, més llavors germinen amb llenguatge pro-
pi, sense complexos.Jordi Bordes

Les danses urbanes tenen cita habitual en llocs com el
Macba i el Portal de l’Àngel. Però, des de fa uns cinc
anys, gràcies a l’impuls de l’associació El Generador i
del Festival Hop es va construir un nou camí perquè
els artistes de competicions (internacionals o de car-
rer) trobessin un espai més adreçat a explicar una his-
tòria, construir-la amb la seva coreografia. Al Mercat
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teixes solucions de mane-
ra paral·lela. Han avançat
junts, no s’han hagut d’es-
piar”, exclama Païni, un
estudiós entusiasta però
gens políticament correc-
te. “He construït un relat
subjectiu, del meu gust. I a
mi no m’agrada Méliès: és
estúpid i lleig. El seu cine
és antic. A l’època del cu-
bisme, quin sentit té una
lluna amb un coet incrus-
tat a l’ull? Bah! És simpà-
tic, però no modern.”

El comissari, per tant,
ha creat un arbre genealò-
gic de cineastes que par-
teix dels germans Lumiè-
re “perquè ells sí que no
són prestidigitadors. El
seu secret és on col·loquen
la càmera i que emmar-
quen l’escena: són pin-
tors!”. Sense cap tradició,
els iniciadors del cinema
es van haver d’inventar
punts de partida, i la pin-
tura va ser com aigua be-
neïda. “Fins als anys qua-
ranta, el cinema agafa
moltes coses prestades de

l’art, però això arriba un
moment que s’inverteix.
El cinema deixa de deure
res a l’art i és l’art el que co-
mença a emmirallar-se en
el cinema”, precisa Païni,
que posa un exemple molt
clar: “A Al final de la esca-
pada, Godard, que sense
cap mena de dubte és el Pi-
casso de les imatges en
moviment, ja només utilit-
za les pintures dels grans
mestres en pòsters.” Per

contra, l’art contempora-
ni s’anirà apropiant cada
vegada més dels codis del
cinema fins a emular-lo
per complet, encara que
els artistes facin servir al-
tres mitjans. “Què són si-
nó pel·lícules les fotogra-
fies de Cindy Sherman?”,
etziba Païni. Sherman ha
reconegut obertament
que l’ha influït molt més el
cinema que no pas l’art.

La mostra fa ressusci-
tar l’ànima cineasta de
molts artistes. Fernand
Léger va arribar a deixar
de pintar i tot perquè li in-
teressava molt més el ci-
nema. Dalí la pega que va
tenir és que molts projec-
tes que havia somiat van
acabar coberts de pols
dins d’un calaix. A l’expo-
sició s’invoquen els seus
plans fallits amb el come-
diant Harpo Marx. “Eren
dos obsessos sexuals”,
bromeja el comissari.

Però més enllà de les
semblances raonables –o
no– entre obres cinemato-
gràfiques i artístiques,
l’exposició de CaixaFo-
rum té altres atractius, so-
bretot per als fetitxistes.
Un fragment de l’estruc-
tura d’engranatges de mà-
quines que surten a
Temps moderns, de Char-
les Chaplin, reposa dins
d’una vitrina. Ja posats a
fer, també sembla que flir-
tegin amb els discs de Mar-
cel Duchamp i Francis Pi-
cabia de les parets. ■

La mostra
reuneix i fa
dialogar 350
pel·lícules i obres
d’art de tots els
temps


