
Hem cercat llocs de trobada, mestissatge, agitació i exploració. No-llocs des del lloc, latituds  i 

geografies comunes, lluny i a prop. Pensam en el museu com a laboratori i farmàcia, l’espai 

des del qual a través de l’art i el pensament encara és possible la utopia de construir noves 

metodologies i formes pera l’avanç de les cultures contemporànies. 

  

El programa «Contrastos» parteix de la invitació a diversos experts de l’Estat espanyol o 

internacionals per possibilitar la visibilització, la formació i l’intercanvi entre comunitats i 

regions des de les aliances de l’intergeneracional i el transfronterer en les pràctiques 

artístiques. Aquesta és una iniciativa encaminada a permetre el coneixement, la mentorització i 

la cohesió entre àrees geogràfiques distintes a partir d’Es Baluard com a node i radar des de 

les Illes Balears.  

  

Somiam ser una membrana porosa amb un ADN que es pugui clonar i que en permeti la 

reproducció adaptada a cada lloc, permeable a la mutació. El museu més enllà del museu, en 

el nostre context i a manera de mirall, que es reflectesqui en l’altre. Ser per ell, a través d’ell. 

Nodrir-nos, intoxicar-nos, viralitzar, mutar junts. 

  

Les aigües del Mediterrani, transmissores ancestrals per a artistes i teòrics, poderosa força 

centrípeta per la seva llum i el seu reflex. Formes i idees interpretades infinites vegades. L’ona 

d’una pedra que s’estén en cercles i deixa que allò fluid sigui senyal i missatge.  

  

Tot cabria en una maleta, la duchampiana Boîte en valise, o aquella que quedà a l’Hotel 

Francia de Portbou amb els manuscrits de Benjamin. També podríem llançar una botella i 

guardar-hi a l’interior cartografies precises, laberíntiques, rizomàtiques. El contenidor gairebé 

importa. És la imminència de l’exercici i les seves declinacions. I el viatge. Es planifica el viatge 

pensant que cada present conté la intensitat dels vents i la seva direcció.  

 

Es viatja pensant en les trobades, en l’atzar, en què el nostre rumb, al capdavall, ha de ser el 

mateix. 

 

El vent i el viatge, per Nekane Aramburu 

Directora d’Es Baluard 

Palma, 4 d’abril de 2018 


