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NOTA DE PREMSA 
 
 

ES BALUARD PRESENTA "ROBERT CAHEN «PAISATGES» 

REPRODUCTIBILITAT 2.4", UNA MOSTRA RETROSPECTIVA SOBRE 

EL PAISATGE A L’OBRA DE L’ARTISTA QUE INCLOU UNA 

INSTAL·LACIÓ INÈDITA PRODUÏDA DINS EL PROJECTE “MISSIONS 

ARTÍSTIQUES A LA SERRA DE TRAMUNTANA” 

 
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma presenta “Robert Cahen «Paisatges» 

Reproductibilitat 2.4”, una mostra retrospectiva sobre el paisatge a l'obra del videocreador 

francès que inclou una instal·lació inèdita produïda dins el projecte "Missions artístiques a la 

Serra de Tramuntana" comissariada per la directora del museu, Nekane Aramburu, i que es 

podrà visitar a l'Aljub del 16 de març al 15 d'abril de 2018. La inauguració serà el 15 de març a 

les 20 hores. 

 

Continuant amb les exposicions corresponents al cicle «Reproductibilitat», proposa una nova 

entrega de revisió centrada en una aproximació a l'anàlisi de la captació del paisatge, a partir 

d'una retrospectiva de les obres de Cahen vinculades a aquest tema i amb una instal·lació 

produïda gràcies al projecte «Missions artístiques a la Serra de Tramuntana». A més de 

l'exposició, en paral·lel s'està treballant en una publicació també en coproducció entre les 

ambdues entitats amb Nekane Aramburu, Eugeni Bonet i Hou Hanru com a autors. 

 

El projecte està coorganitzat per Es Baluard i el Consorci Serra de Tramuntana, entitat formada 

pel Govern dels Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca, constituïda després de la Declaració 

de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Així mateix, la mostra 

compta amb la col·laboració d’AICO Servicios Audiovisuales i La Virreina Centre de la Imatge. 

 

Robert Cahen és un dels pioners del videoart que, des dels anys setanta, treballa la imatge 

documental i experimental, en primera instància, des de la música concreta fins transferir els 

seus recursos i innovacions a l'aplicació de la imatge en moviment, del vídeo analògic al digital. 

 

"Missions artístiques a la Serra de Tramuntana" és un programa que s'articula a partir de 

jornades de caràcter teòrico-pràctiques en convivència, prenent com a espais diferents punts 

de la Serra de Tramuntana, per treballar amb artistes contemporanis amb l'objectiu de fer 

pedagogia del patrimoni cultural obert a creadors professionals o en vies de professionalització 

interessats en la imatge i moviment, la fotografia, el vídeo i la relació dels mateixos amb els 

trànsits espai-temporals de la naturalesa i el paisatge. 

 

 



                        

 

Text Introducció per Nekane Aramburu 
 
Aprendre a mirar a través de l’horitzó pixelat, sucumbir a la seva atmosfera porosa com a 
magma d’ones, com una curvatura oscil·lant, oceà virtual de vertígens, coves i atalaies. Cercar 
la llum entre les ombres i pensar que tot passa.  

En la situació tecnoelectrònica de les arts, quan la hipercomunicació i la inflació d’imatges 
col·lapsen el panorama d’allò real pel reflex de miralls que intensifiquen l’experiència de la 
mirada, es revela que el vídeo va permetre noves maneres de veure i de pensar a partir de la 
imatge-temps.  

En els seus orígens larvaris predigitals trobam registres mecànics de successos o situacions 
quotidianes. Des dels inicis de la filmació i exhibició del cinema amb els germans Lumière, 
passant per les primeres experimentacions del vídeo a través de les distorsions en monitors de 
televisió realitzades pels pioners Nam June Paik o Wolf Vostell, sorgeixen fórmules per 
transmetre allò real alterat. De llavors ençà, el registre objectiu es converteix en subjectiu. 
Viatge i paisatge són tema i mitjà. 

Així, els Lumière, després d’una saturació de films amb històries quotidianes i de proximitat, 
es llançaren a enviar col·laboradors, amb l’objectiu de documentar viatges, per 
països desconeguts com ara Rússia, el Japó, el Marroc, l’Índia, Mèxic o Espanya, entre d’altres. 
Són aquestes pel·lícules de viatges, els Travelogues, un recorregut per paisatges i una deriva 
existencial. Una vegada enregistrats, no només es projectaven en pantalles sinó que es 
desplegaven en diferents formats d’exhibició, inclosos també els vagons dels trens. Presentats 
com a vistes panoràmiques, l’efecte que produïen en el públic era el d’una fascinació més 
intensa que la pintura d’època. Aquesta moda dels Travel films o Railway film es diluí cap al 
1907, però els seus plantejaments i la influència que tengueren respecte a les possibilitats 
museogràfiques i espectaculars com a cinema expandit són avui molt presents. 

Un clàssic redescobert 

Robert Cahen és un dels pioners del videoart que des dels anys setanta treballa amb la imatge 
documental i experimental, en primera instància des de la música concreta, fins a transferir-
ne els recursos i innovacions a l’aplicació de la imatge en moviment del vídeo analògic al 
digital. Es Baluard, continuant amb les exposicions de revisió corresponents al 
cicle Reproductibilitat, proposa una nova entrega centrada en una aproximació a l’anàlisi de 
la captació del paisatge a partir d’una retrospectiva dels seus treballs vinculats a aquest tema i 
una gran instal·lació produïda gràcies al projecte «Missions artístiques a la Serra de 
Tramuntana», organitzat per Es Baluard i el Consorci Serra de Tramuntana (entitat formada 
pel Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca).  

La Serra de Tramuntana, situada al nord-oest de l’illa de Mallorca, fou declarada el 2011 
Patrimoni Mundial de la UNESCO en la categoria de Paisatge Cultural. El 2017, al refugi de 
muntanya de Can Boi, ubicat al poble de Deià, Robert Cahen i Thierry Maury iniciaren un nou 
projecte artístic i formatiu experimental amb alguns artistes, la majoria de les Illes Balears, 
però també de l’Iran o Colòmbia. A l’hora de concebre la proposta vaig considerar, des del 
principi i en diàleg amb els responsables del Consorci, la utilitat de l’àmplia experiència de 
Robert Cahen com a artista multidisciplinari i pioner en el camp del videoart. Cahen havia 
realitzat projectes d’aquesta mena a l’Amèrica Llatina, Àsia i Europa, i la seva mirada sobre el 
paisatge és única i excepcional, imperible i universal. En els seus llargs viatges, durant anys a  
 
la recerca de paisatges urbans i naturals, des de la Xina al Pol Sud, ens mostra el que succeeix 
a l’exterior, però també a l’interior de l’ésser. 
 
Tot plegat transcendeix al vessant pedagògic que transcorre en paral·lel a la seva obra, els 
punts d’investigació principals de la qual són: la llum, el moviment i les textures. A partir de la 
imatge real, treballa amb diferents col·laboradors l’edició digital a l’estudi. És aquí on es 
visibilitzen noves ficcions i lectures de caràcter líric i a vegades narratiu, sempre revelador. 



                        

Depurada la imatge en la postproducció, sembla que en si mateixes les peces contenen text, 
l’experiència d’un monòleg expandit a través de signes fílmics i d’una ordenació de la 
temporalitat basada en allò subjectiu i allò autobiogràfic. 

En el projecte desenvolupat a Mallorca, amb la seva mirada peculiar a la natura de l’entorn de 
la Serra de Tramuntana, l’orografia i la llum, que ja descobriren els paisatgistes clàssics, és 
disseccionada a través de la metodologia empírica de la caminada i la planificació de diferents  
sessions per capturar-la mitjançant les càmeres de vídeo. Un viatge pautat per una ordenació 
distòpica de la temporalitat. L’obra d’aquest precursor del videoart ha estat reconeguda, entre 
altres aspectes, per la manera de significar el viatge i descodificar les capes de realitat dels 
territoris, propers o llunyans, per descobrir-los i convertir-los en atemporals.  

Així ho analitzava Michel de Montaigne en un dels cèlebres assajos en què parla de la «natura 
artealitzada»: «estam davant un sistema de signes i moviments interpretats, primer, per un 
autor, sigui del gènere que sigui, i, posteriorment, pel receptor-espectador».1 

Creadors coetanis de Cahen en la línia de Raymond Bellour també utilitzen el vídeo com a mitjà 
per fer-nos entrar en un altre temps de les imatges, de manera que aquest entre-imatges arribi 
a ser un espai de transformació virtual entre aquestes imatges i nosaltres. Podem, així mateix, 
recordar els movies murals de Stan Vanderbeek, però sobretot tenim com a punt de partida la 
relació entre el temps real i el temps fílmic implícit en les imatges en moviment. 

Michael Snow, a la Region centrale, explorà al llarg de tres hores de moviment continu de 
càmera el cim d’una muntanya del Quebec. Snow afirmava: «Vull fer un film de paisatge gegantí 
equivalent en termes de cinema a les grans pintures de paisatge de Cézanne, Poussin, Corot, 
Monet, Matisse i, al Canadà, el Group of Seven».2 Amb aquesta mateixa voluntat hi ha altres 
creadors audiovisuals, com ara Jonas Mekas o Stan Brackage, que també han creat escola.  

Robert Cahen, en el nostre cas, experimenta amb el temps i el porta a plans de metapintura.  

Trobam, doncs, a la seva obra, la sonoritat i la plasticitat sinestèsicament foses. Les seves 
peces revelen la manera en què el so, juntament amb la captura de la imatge, és el punt de 
partida d’una doble fórmula que Cahen combina des del seu començament, els anys setanta, 
influït per la seva formació de músic. El pas pel Groupe de Recherches Musicales de l’ORTF i 
Pierre Schaeffer, com també pel Groupe de Recherche Image i la creació de l’INA, són clau per 
entendre’l. Amb la utilització a partir del 1979 de l’EMS Spectron, els intervals dels seus frames 
adquireixen matisos nous, l’empremta dels quals encara avui perviu.  

La selecció de treballs presentats a Es Baluard a manera de revisió retrospectiva sobre la seva 
obra al voltant de la captació de la natura ens permet reflexionar sobre el sentit del pla 
seqüència en el paisatge. El mètode de la seva mirada selectiva, el focus sobre el qual decideix 
enregistrar, impliquen un exercici d’atenció però també una renúncia, la que provoca sucumbir 
davant la bellesa de l’estètica. Sandra Lichi, una de les expertes i qui principalment ha analitzat 
la seva metodologia fílmica, diu que configura la seva obra en vídeo com una obra pictòrica 
eternament fresca. 

 
Quan realitza Horizontales couleurs (1979) juga amb les trames i esdevé la imatge real en 
abstracte, que produeix efectes vibrants que recorden la pintura op art de Bridget Riley. Aquest 
mateix any, el 1979, Bill Viola desenvolupa la peça Chott el Djerid (A portrait in light and 
Heat), en què utilitza teleobjectius per captar el fenomen dels miratges i parlar així de la 
percepció, allò físic i allò psicològic. 
 
En els projectes de videoinstal·lació, Cahen resol l’expansió del procés audiovisual amb 
recursos senzills però eficaços, com en el cas de Paysages-passage (1997), una obra que pertany 
a la col·lecció del FRAC Alsace, composta per 18 monitors de carcassa transparent que alineats 
construeixen una doble corba i presenten imatges de natura alternes en fluctuacions 
compassades que reescriuen el paisatge. 



                        

Els moments suspesos o invisibles del temps són algunes de les situacions que apareixen 
habitualment en el seu treball. Són futurs estranys inserits en obres com Françoise (2007) o 
associats a trasllats de viatges on la velocitat adquireix un ritme subjectiu propi. Les peces que 
he seleccionat per a la revisió pel que fa al paisatge ens assenyalen aquesta reversió d’allò real 
tangible en experiències líquides tan fluctuants com eternes. L’éclipse, 3’ (1979), Trompe-
l’oeil, 7’ (1979), Juste le temps, 13’ (1983), Cartes postales (1984-1986), Montenvers et Mer 
de glace (1987), Dernier adieu (1988), Le deuxième jour (1988), Chili impressions (1989), Hong-
Kong Song (1989), L’ île mystérieuse (1991), Voyage d’hiver (1993), Sept visions fugitives 
(1995), Corps flottants (1997), Le Cercle, Dieu voit tout (2011), Entrevoir (2014) i Cérémonie 
(2015) així ens ho assenyalen. 
 
L’etern retorn del paisatge 

 
Com a construcció cultural, un paisatge no és una realitat en si mateixa. Quan apareix en la 
història de l’art amb la denominació de gènere pictòric, més o menys al voltant del segle XVI, 
ho fa com a conseqüència de la Reforma protestant, moment a partir del qual comença a 
adquirir una certa autonomia. 
 
Els estudis especialitzats remeten al paisatge com a representació artificial, «una imatge 
cultural, una forma gràfica de representar, estructurar o simbolitzar allò circumdant».3 Hi ha 
fins i tot qui diu que el genius loci no és més que l’art que inspira el lloc a través de la nostra 
mirada, una mirada que és la culpable de l’autèntic valor del paisatge en allò que va molt més 
enllà de ser una àrea física inqüestionable. 
 
Quan protagonitza la pintura romàntica de les últimes dècades del segle XVIII, adquireix 
importància la seva relació amb el llenguatge simbòlic i la metàfora. Per a artistes com Monet, 
el paisatge és un recurs per analitzar els efectes atmosfèrics i donar pas a la representació 
d’impressions subjectives que s’hi vinculen. A Cézanne li interessava en la seva integritat total.  

El treball actual de Robert Cahen repta l’espectador des de la perspectiva i la construcció en i 
amb el desplaçament. La contemplació de la translació digital és tan reveladora com la que pot 
aportar-nos un quadre tradicional, estàtic i circumscrit a un marc. És una escena universal, 
permutable entre regions i fronteres, una mirada d’influència asiàtica que ens aproxima tant a 
la teoria xinesa sobre la pintura del paisatge com al costumisme, els preceptes avantguardistes 
de l’impressionisme o de l’abstracció. El tractament del color, els sistemes de percepció i el 
temps expandit com a instrument per ficcionar allò real són els pilars clau sobre els quals basa 
la construcció de l’exercici realitzat pels paratges escollits de la Serra de Tramuntana. Una 
part d’una illa del Mediterrani, amb una orografia similar a la de les seves altres illes unides 
per les atmosferes de contrasts suaus, vents i aigües compartits. 

Acceptant que el que tenim al davant, com a natura, és un constructe social, cultural i estètic, 
el seu mirall és un camp dilatat en la subjectivitat. La mutació de l’estat del paisatge mostra 
que l’atzar imprevisible repta el caçador del pla seqüència i l’arrossega al vertigen d’allò 
sublim.  

Si filmar la pintura en moviment fou un dels reptes que ens plantejàrem en el projecte de 
Mallorca, parlar del videopaisatgisme com a assaig ens ajuda a contribuir a analitzar un gènere 
que a penes ha estat investigat des de la contemporaneïtat. 

La vida és present i permet restituir el temps passat. El pla seqüència és un recurs i un truc per 
amplificar el temps de la mirada a la vastitud de l’horitzó, la que ens hi mesura i ens pregunta 
què som i on som. La partició de les pantalles a la seva instal·lació a la sala d’exposicions, la 
planificació del viewpoint assistit. 

«No hi ha individu, no hi ha espècie. Tan sols alts i baixos d’intensitat», va escriure Nietzsche 
a La gaia ciència. Tal vegada només la llum servesqui en els seus matisos per identificar aquests 
salts de situacions i ubicar-nos a cada moment des de la nostra força i des de la nostra fragilitat. 

Lights and vibrations, essay for the painting in movement és la instal·lació fruit de la producció 
específica per al projecte Missions a la Serra de Tramuntana, que guaita a aquest abisme de 



                        

contrastos. Podríem pensar que a través d’aquesta instal·lació transitam totes les filosofies i 
escoles estètiques sobre la història del paisatge.  
 
També els gestos d’artistes contemporanis com John Cage, qui al seu torn influí en creadors 
del land art com Robert Morris, Walter de Maria, Robert Smithson o Richard Long, atorguen al 
moviment, la desmaterialització i allò conceptual un nou poder sobre el paisatge. En la deriva 
audiovisual, la força de l’autor es troba en la relació entre el temps viscut, el capturat i 
l’entregat a l’espectador. 
 
A tot plegat, s’hi suma que tant la matèria natural com l’espectador estan sotmesos a una 
contínua dinàmica de desplaçament. Augustin Berque ja parlava a la introducció al llibre La 
mouvance d’allò mòbil intrínsecament relacionat amb el paisatge. 

Sabem que l’estat de la natura és temporal, fins i tot dramàticament imprevisible i exposat ja 
al canvi climàtic del planeta. Així, introduir com a agent la indeterminació de la forma i 
l’apropiació d’allò immaterial revela nous processos sobre els quals el creador contemporani 
influeix i adquireix la responsabilitat de perpetuar. Amb la seva obra, Robert Cahen atorga un 
nou valor al seu temps. 

A més, el plantejament de Cahen configura un cert homenatge contemporani al sentit d’allò 
sublim. Aquella referència establerta en l’inconscient de tots en què tot ésser humà intimidat 
per la bellesa s’hi integra amb caràcter referencial. 
 
Som l’escala que dona la proporció, com aquells personatges de Caspar David Friedrich, 
espectadors i subjectes. 
 
Allò sublim dels pintors romàntics del nord d’Europa es transmuta, Cahen renova el gènere del 
paisatge sense distància emocional. És una estètica d’allò sublim més kantiana que de Schiller. 
Es recrea a manipular el contratemps, el desafiament del temporal, la inoportunitat d’una llum 
que no era la desitjada, les dificultats del desplaçament mentre el dia avança i el converteix 
en un exercici d’història de l’art paisatgístic. Una desconstrucció per les possibilitats dels espais 
permutables, que és deriva en el moment, i experiment en el laboratori digital i en l’espai real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Montaigne, «Sur des vers de Virgile», Essais III, 5, citat a: Alain Roger, Breve tratado del paisaje, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2007 (1a ed. 1997), p. 21. 
 
2 Cornwell, Regina, Snow Seen: The films and Photographs of Michael Snow, Peter Martin Associates, 
Toronto, 1980, p. 117. 
 
3 Denis Cosgrove i Stephen Daniels (ed.), The iconography of landscape, Cambrigde Studies in Historical 
Geography, Avon, Cambridge University Press, 1989, 2a ed. (1a ed. 1988), p. 1. 

 



                        

 

L’exprés de Cahen per Eugeni Bonet 
 
Viatge, passatge, paisatge i retrat són mots que connecten i descriuen el quefer de Robert 
Cahen. Com partícules elementals, paraules clau, etiquetes o tags recurrents, es troben al 
descobert mateix en molts dels títols de les seves obres, exposicions i programes retrospectius, 
tot i que altres cops són reformulats amb uns altres termes. 
 
De tornada dels seus viatges, Cahen s’endú i ens porta o transmet ―ja que l’emissió televisiva 
ha estat sovint el seu marc primer― postals o vinyetes amb espurnes de moviment, impressions 
o carnets de viatge, cançons i percepcions fugisseres: Cartes postales vidéo, Chili-impressions, 
Hong Kong Song, Blind Song, Sept visions fugitives. 
 
La noció de passatge implica també travessia, decurs del temps (i el temps com a primera 
matèria), allò que s’esdevé en tots els intervals de l’entrevist, l’entrellucat, entreoït i 
entrellaçat en un temps suspès, flotant: L’entr’aperçu, Juste le temps, Traverses, La Traversée 
du rail, L’Entre, Entrevoir. 
 
El paisatge és un motiu o rerefons constant, superposat amb els altres, especialment el viatge, 
i com ho expressa la duplicitat Paysages/Passage(s) en tal o qual títol o epígraf. A més que el 
paisatge implica una descripció genèrica d’una geografia física, natural o urbana però també 
humana. 
 
El retrat, per fi, sovint és implícit en aquells títols que comporten uns noms propis ―de Karine 
a les obres que fan referència a Françoise, la germana gran de la qual s’acomiada quan se li 
apaga la vida, o al compositor i director d’orquestra Pierre Boulez― però que també impliquen 
l’anonyme singulier, segons una expressió encunyada per Michel Chion: l’habitant qualsevol del 
món, l’altre. 
 
Cahen es va formar com a músic i compositor. Després d’aprendre a tocar el piano i altres 
instruments de teclat, s’orientà cap a la música concreta a través dels cursos que proposava el 
GRM (Groupe de Recherches Musicales), sota la direcció de Pierre Schaeffer i a l’empara del 
Conservatori Nacional Superior de Música de París. 
 
Els primers films i vídeos de Cahen són obra d’un músic, tot i que un que es decanta per una 
música visual. La proximitat, dins el Service de la Recherche de la radiotelevisió francesa 
(ORTF) ―bastit a l’entorn del GRM―, dels altres grups o departaments dedicats a la imatge i a 
la recerca tècnica, va propiciar que el jove Cahen anés d’un lloc a l’altre, tot endinsant-se, 
encuriosit, en aquests compartiments veïns. Aleshores va descobrir que allò que havia après de 
l’escola de la música concreta ho podia traslladar a la imatge cinemàtica només canviant els 
instruments musicals per uns altres, també amb tecles, que permeten enregistrar, editar, 
mesclar, alterar, afegir efectes, etc. 
 
D’altra banda, hi ha també un autoaprenentatge del cinema a partir d’un cultiu, diguem-ne 
cinèfil, provinent de certa arrel familiar ―el pare de Cahen fundà el primer cineclub de la regió 
d’Alsàcia― i que anà en augment en traslladar-se a París, ciutat de la llum i del cinema per 
excel·lència. 
 
Al llarg dels setanta, Cahen va realitzar un bon nombre de films, en tota mena de formats, 
basats principalment en imatges fotogràfiques, pròpies o alienes, animades mitjançant la truca 
i les astúcies de muntatge. Sobre la base de la seva fixesa, aquestes imatges esdevenen unitats 
per estructurar el temps, crear ritmes i seqüències ―un terme de connotació també musical― 
i arribar a la idea de «la foto que es belluga» (la photo qui bouge), a la qual també s’acosta, a 
la inversa, per l’alentiment ―a l’extrem la congelació― d’unes imatges en moviment: aquell 
moviment aparent, il·lusori, que és a la base del cinema. Com quan ha filmat l’arribada d’un 
tren amb una càmera d’alta velocitat que n’estira el temps. (I, a Sur le quai, del 1978, hom en 
té de sobres per adonar-se que es tracta de l’exprés de Caen: un ferrocarril amb destinació a 
aquesta ciutat del nord-oest de França.) 



                        

L’altra direcció que Cahen pren és l’exploració dels diferents estris electrònics que troba. El 
Truqueur Universel de l’enginyer François Coupigny, creador també d’un mòdul de síntesi de 
so incorporat a l’instrumental del GRM, a L’invitation au voyage (1973) ―títol que és tot una 
divisa― per processar, solaritzar, coloritzar unes imatges cinematogràfiques ―de reflexos a 
l’aigua, emplaçaments i desplaçaments ferroviaris, horitzons entrevistos― que recorden el 
llegat d’un cinema pur, integral, abstracte (d’un concret abstret) que, a França, té uns 
referents que van de Dulac i Chomette a Mitry. 
 
Després, l’EMS Spectron, un videosintetitzador desenvolupat per Richard Monkhouse, que va 
emprar del 1977 al 1982 en diversos títols, com ara Horizontales couleurs (1979), l’única 
incursió de Cahen en l’abstracció absoluta, i L’entr’aperçu (1980). I els efectes més 
característics d’aquell aparell –uns de trama o estriació– han estat emulats encara en una obra 
més recent: L’Entre (2014), amb el ressò explícit d’aquest títol quant a l’anterior. 
 
Amb Artmatic (1980), Cahen ha explorat una versió incipient d’un sistema informàtic 
desenvolupat per Jean-François Colonna a l’Escola Politècnica de París, en un assaig precursor 
de la digitalització d’imatges que recorda la cronofotografia com a anticipació del cinema; i 
així esdevé una manifestació més de l’encreuament entre la fixesa i la imatge cinemàtica. 
 
Prop del 1980, d’altra banda, l’obra audiovisual de Cahen comença a prendre una contextura 
més narrativa però en la qual les imatges llisquen com en un estat oníric, o entre son i vigília. 
Això ja es prefigura a Arrêt sur marche (1979), un curtmetratge en 35 mm que és tot un illot 
en la seva obra, i en l’embruix de L’entr’aperçu, fet de motius visuals i sonors que tornen i 
s’entremesclen. 
 
És significatiu també que si, fins als primers vuitanta, Cahen es va ocupar del so de les seves 
creacions audiovisuals ―de vegades a duo amb companys propers―, després ha delegat la tasca 
de composició o concepció sonora en uns altres: de Michel Chion a, més recentment, Francisco 
Ruiz de Infante (i, de manera més circumstancial, en altres compositors de l’estirp 
electroacústica). 
 
La clau de volta d’aquesta creueria ―aquest passatge entre la música i la imatge, la foto (o el 
fotograma) i la imatge electrònica, el concret i l’abstracte― arriba amb Juste le temps (1983), 
en què es troben molts dels trops, motius i procediments que ell havia introduït, assajat i 
madurat al llarg dels anys iniciàtics. Hi ha un viatge en tren i les dualitats de l’interior/exterior 
i del visible/entrevist. Hi ha l’alentiment de les imatges ―un temps modulat, estirat i contret 
a voluntat― i el seu processament per procediments diversos: colors pronunciats, paisatges 
doblement escombrats per la velocitat i per una transcripció oscil·logràfica de la trama 
electrònica de les imatges (sobre una base similar a la del videosintetitzador Rutt/Etra, 
utilitzat, entre d’altres, per Nam June Paik, el matrimoni Vasulka i Gary Hill). I hi ha un sospir 
de ficció i narrativitat que ja era a l’aguait des de la primera invitació al viatge de deu anys 
abans. 
 
Jean-Paul Fargier ha pres aquesta obra de Cahen com un dels paradigmes del pas de la trame 
au drame al vídeo dels vuitanta: de la trama electrònica de les imatges (fetes de punts, línies, 
camps i quadres en flux continu) a la trama narrativa i dramatúrgica d’una videoficció emergent 
que, com la ciència-ficció, tindria uns trets propis. Sandra Lischi, la gran especialista en l’obra 
de Cahen, hi ha afegit la noció de suspens que es deriva de l’encontre entre dos personatges a 
bord d’un tren (enèsima variació del boy meets girl) on realment no hi passa res, més que el 
temps. Perquè, com l’autor mateix ha dit, no es tracta tant d’una ficció com d’un «embrió de 
ficció».  
 
La trajectòria subsegüent de Cahen, però, s’ha desenvolupat en terrenys ben diversos. D’una 
banda, per la seva vinculació a l’Ina (Institut National de l’Audiovisuel), ens que ha succeït 
l’antic Service de la Recherche de l’ORTF, i, en ser sol·licitat també per altres centres, museus 
i televisions, Cahen ha realitzat un bon nombre d’obres que podríem dir que són fruit d’una 
negociació entre la proposta i la comanda. Així ―però també per una vocació de col·laborar 
amb altres artistes, compartir, intercanviar batecs de la creativitat en tota mena de 
disciplines―, ha cercat o trobat la complicitat de coreògrafs (Hideyuki Yano, Susan Buirge, 
Bernardo Montet). Ha abordat el quefer de compositors, músics, entorns com Pierre Boulez, 



                        

l’IRCAM i el GRM. Ha escomès projectes documentals a propòsit de museus, col·leccions, 
exposicions i artistes, i al voltant d’altres temes que també han abastat el teatre, 
l’arquitectura, el cinema. Sempre posant-hi una empremta pròpia, innovadora i arriscada (com 
la de ni tan sols mostrar allò que fora més evident quant al tema tractat). 
 
D’altra banda, el viatge ha esdevingut per Cahen un tema, una matèria, gairebé un gènere 
propi. Tal com hom parla de literatura de viatges, cal pensar també el viatge com un gènere 
audiovisual que depassa els llocs comuns del travelogue documental. De primer, el viatge ha 
estat lleuger d’equipatge, però tot seguit ha pres un caire que diguéssim transcendental. 
L’experiència mateixa del trasllat, d’anar d’un lloc a un altre i tornar al punt d’origen, és una 
de voyager/retrouver, segons una de les duplicitats que a Cahen li agrada usar. I, al capdavall, 
això és el que sempre ha fet (també quant a la tècnica i els efectes que empra): no anar a 
cercar res en particular, sinó a trobar i a deixar-se sorprendre per tot. 
 
En la modalitat lleugera hi ha les Cartes postales vidéo (1984-1986), un projecte compartit amb 
Stéphane Huter i Alain Longuet. Capsules de trenta segons, destinades a omplir les escletxes 
de continuïtat de la programació televisiva, que presenten imatges-arquetip, icones-souvenir 
de diversos indrets, ciutats, monuments, paisatges, elements pintorescos. Captures que, per 
un instant, prenen moviment i el brunzit d’una ràfega sonora. O l’itinerari turístic de 
Montenvers et Mer de Glace (1987, també amb Huter), tren-cremallera pel mig, amb les seves 
evocacions visuals i sonores a les intrigues de Hitchcock/Herrmann i a la comicitat de Tati i 
Chaplin. 
 
Al viatge, Cahen s’hi ha aficionat també de resultes de diversos esdeveniments, festivals, 
projectes transversals ―i pel ressò internacional que ha anat prenent la seva obra, essent 
reclamat aquí i allí―, i així n’han sorgit les simfonies urbanes, i en clau concreta, de Nova York 
(Le deuxième jour, 1988, amb música de Zorn) i Hong Kong Song (1989, en col·laboració amb 
Ermeline Le Mézo), les impressions de Xile i de l’illa misteriosa de Pasqua (1989 i 1990) i la 
màgica evocació de la Luminara de Pisa, festa que omple de llum i d’olors de cera i oli en 
combustió la ciutat toscana (La notte delle bugie, 1993). 
 
Tot seguit, la idea de viatge transcendental podria relacionar-se amb l’atansament a unes 
terres i cultures distants, a contrades extremes i paisatges indòmits, i a la trobada amb l’altre. 
Es desprèn dels viatges a les zones antàrtiques (Voyage d’hiver, 1993, amb Angela Riesco; 
Paysages d’hiver, 2005) i àrtiques (Le cercle, 2005); les repetides visites a països de l’Extrem 
Orient, la Xina (Sept visions fugitives, 1995; Canton la chinoise, 2001, amb Rob Rombout; Red 
Memory, 2010, amb John Borst, entre d’altres), el Vietnam (Plus loin que la nuit, 2005; Blind 
Song, 2008) i el Japó (Corps flottants, 1997); o també al Iemen (Sanaa, passages en noir, 2007), 
la República Democràtica del Congo (Dieu voit tout, 2011) i Geòrgia (Ceremonies, 2015).  
 
El treball audiovisual de Cahen gairebé sempre s’ha recolzat, i de manera fonamental, sobre la 
imatge. Les paraules no hi tenen gaire lloc, a la seva obra, si no és que el tema o la premissa 
ho reclamen o perquè, de vegades, li ha agradat trencar els seus motlles més habituals (Corps 
flottants, Canton la chinoise, Dieu voit tout). 
 
Ell creu en allò que les imatges tenen la capacitat de dir en la seva pròpia eloqüència i 
ductilitat. És a dir, potència per una banda; estirament o alentiment per l’altra. Les imatges 
de Cahen són d’una gran bellesa, però mai mel·líflues. Els seus viatges imaginaires no són 
reportatges d’exotismes per passar l’estona i veure món des de la finestra-pantalla. Allò que 
pretén és una il·luminació sobre aquest món compartit per tothom que l’habita i el transita. I, 
amb paraules seves, «traduir en imatges i significats les emocions profundes, belles però 
terribles, que fonamenten l’existència». 
 
Quant a l’alentiment, esdevingut una mena de segell ben propi, ell ha remarcat que mai l’ha 
emprat per tal d’embellir la imatge, sinó per fer-la més visible, més present; enllà de tot 
sentimentalisme. I un altre aspecte fonamental és l’interval ―la pausa, el temps de repòs i 
sedimentació― després de la presa de les imatges, al retorn del viatge o expedició, que du a la 
seva elaboració, organització i processament amb els condiments del muntatge, els efectes 
(també per sostracció) i el so (o el silenci).  
 



                        

El 1997, l’exposició Robert Cahen s’installe (Frac Alsace, a Sélestat) va representar un nou 
tomb en la trajectòria de l’artista. Amb un títol juganer que tant remetia al seu retorn a la 
regió on va créixer, després de molts anys d’estar-se a París, com al fet de presentar un conjunt 
de videoinstal·lacions que obririen, d’aleshores ençà, una nova via. Perquè, si bé havia realitzat 
abans algunes obres d’aquesta mena, ho havia fet d’una manera ocasional, mentre que, a partir 
de la segona meitat dels noranta, s’hi dedicarà cada cop més. 
 
Les primeres instal·lacions de Cahen són d’una certa aparatositat, pròpia de l’època ―quant al 
nombre de monitors, els components escultòrics, els dispositius escènics―, i sovint comporten 
altres maneres de presentar i de veure algunes de les seves elaboracions en format monocanal 
i per allò que en dèiem la petita pantalla. 
 
Després, al tombant de segle, la concepció genèrica de les instal·lacions i de l’exposició del 
vídeo, o com se’n vulgui dir (screen art, cinema d’exposició i loop o bucle són expressions que 
han fet fortuna), ha tendit globalment cap a un despullament contrari. En l’obra de Cahen això 
s’ha traduït en una successió de peces que sovint prenen la forma d’una projecció en anell 
continu, silenciosa o sonora; de vegades desdoblada, emmarcada (literalment o 
conceptualment), en vertical (pel que fa a la relació d’aspecte de la imatge), sobre un material 
o dispositiu-pantalla determinat, etc. I amb una disposició de la o les projeccions, així com de 
la resta d’elements, maquinaris i suports, sempre pensada, amb habilitat i precisió, en funció 
dels espais-receptacle on s’exposen. 
 
I així tornem als conceptes esgranats al principi del viatge, el paisatge, el passatge i el retrat. 
Unes vegades com a retalls d’encreuaments i coreografies trobades a la populosa Xina 
(Vélochine, 2007; La Traversée du rail, 2014) o com a retrats en la cruïlla entre la fixesa i el 
moviment (Françoise i Portraits, 2013). I d’altres, entre exploracions paisatgístiques 
(Entrevoir, 2014, i Paysages de Chine, 2009, en què Cahen recopila i recapitula imatges dels 
seus diversos viatges a la Xina) i la transcendalitat que traspuen aquestes empremtes 
videografiades, que a la vegada esdevenen «metàfores de la visió» (Brakhage dixit) i que prenen 
un punt metafísic en les imatges gasoses de Traverses (2002), en què una successió d’individus 
de diverses edats que sorgeix d’una boira blanquinosa avança lentament fins a ser engolits per 
la mateixa boira en un etern passatge del temps. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

OBRES 

 
1. Retrospectiva videogràfica 

Trompe-l'oeil 
1979 
Vídeo, color, so 
Duració: 5' 58''  
 
Al film Amarcord de Federico Fellini, un paquebot emergeix enmig de la nit i la boira 

de l'aigua com un monstre misteriós. Aquest treball en vídeo s'inspira sobre aquesta 

idea de «passatge» irreal i juga amb la sorpresa espectacular que revela. 

 
L'éclipse 
1979 
Vídeo, color, so 
Duració: 3' 
Utilització experimental del Spectron 
 
Sobre música de jazz dels anys vint apareix i desapareix un sol entre les trames 

generades per l'ús experimental de l'Spectron. 

 

Juste le temps 
1983 
Vídeo, color, so 
Duració: 12' 40'' 
Banda sonora: Michel Chion 
 
«El vídeo planteja el parèntesi d'un moment de viatge on els paisatges transformats es 

converteixen en actors de ple dret en una història que explica la possible trobada entre 

dos éssers. Els límits entre el paisatge exterior i l’interior, entre el somni i l'estat de 

vigília, entre els sorolls i el silenci i, fins i tot, entre els personatges, disminueixen fins 

al punt d’esvair-se. La noció de pas, tan ben il·lustrada pel viatge en tren, impregna 

tota la història» (Sandra Lischi, ll respir dei Tempo, MTS, 1995). 

 

Cartes postales vidéo 
1984-1986 
Vídeo, color, so 
Duració: 225’. Exhibició en Es Baluard d’un fragment de 10' 19'' 
Correalització: Stéphane Huter, Alain Longuet 
 
Descrit pel mateix artista com «30 segons de somnis». Cartes postals vidéo és una 

versió inspirada en els típics viatges turístics. Aquest treball va ser produït entre París, 

Nova York, Roma, el Quebec, Islàndia, Lisboa, el Caire, Alger i altres parts del món. 

Les més de 450 imatges icòniques d'aquestes ciutats es capturen com a postals 

tradicionals i es congelen en el temps. Les targetes postals cobren vida, de sobte, en 

un moment fugaç. En explorar el frame congelat de la postal, Cahen proporciona una 

visió subtil de la naturalesa transitòria de la realitat. En el seu trajecte, Cahen convida 

l'espectador a un viatge perceptual a través dels corrents de la memòria, l'emoció i la 

reflexió. 



                        

 

Montenvers et Mer de glace 
1987 
Vídeo, color, so 
Duració: 8' 57'' 
Correalització: Stéphane Huter  
 
Un homenatge al cinema de Jacques Tati que combina ficció i videoart amb humor. 

L'obra es va produir com a part del projecte internacional Time Code, en què Cahen i 

Huter havien de capturar l'esperit, la realitat i les pulsacions d'un lloc, sense diàleg i 

sense fer comentaris. En aquest curiós i capritxós diari de viatge de turistes als Alps 

francesos, els artistes juguen amb codis electrònics i cinematogràfics, i manipulen la 

imatge, el so i el temps com a materials mal·leables. 

 

Dernier adieu 
1988 
Vídeo, color, so 
Duració: 8'  
Música: Olivier Messian 
 
El fotògraf J. M. Tingaud fa fotos de la mar. El dia del solstici d'estiu de 1990 es llancen 

dotze ampolles, cadascuna amb una fotografia original de J. M. Tingaud, a dotze mars 

i oceans del globus. Robert Cahen ens fa travessar, amb certa malenconia, la solitud 

d'aquests oceans gegants. 

 

Le deuxième jour 
1988 
Vídeo, color, so 
Duració: 8' 39'' 
 
Banda sonora inspirada en un fragment de música de John Zorn, Tribute to Godard 
Les imatges es construeixen i es componen a partir d'un extracte de la música de John 

Zorn, en un homenatge a Jean-Luc Godard. El ritme discontinu de la música condueix 

el muntatge del film en una successió de plans ràpids al voltant d'una jove xinesa que 

travessa la ciutat de Nova York. Robert Cahen ens ofereix, a través del ritme, el color 

i el moviment, una visió de la ciutat inspirada en la música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

Chili impressions 
1989 
Vídeo 8, color, so 
Duració: 13' 01'' 
Realització: Robert Cahen amb la col·laboració d’Ermeline Le Mézo 
Música, banda sonora: Ermeline Le Mézo 
Textos extrets de Canto general de Pablo Neruda 
 
«El film és el diari de viatge realitzat per Robert Cahen durant la seva estada a Xile el 

1987. Els fulls d'un quadern de paper se superposen, les imatges sobreimpreses 

semblen sorgir de la memòria: el vent, el riu, els rails, el viatge mai no s'atura i 

retrocedeix encara més a l'exquisida vibració de la sensibilitat, tocada pel simple poder 

d'unes poques escenes efímeres que de sobte diuen el significat del lloc, el lloc d'aquest 

món» (Apert). 

 

Hong-Kong Song 
1989 
Vídeo, color, so 
Duració: 20' 47'' 
 
Amb la colaboració de: Ermeline Le MézoRobert Cahen descriu Hong Kong Song com 
una exploració de «la identitat sònica de Hong Kong, el seu espai i la seva 
arquitectura. La Xina moderna es fusiona amb la Xina antiga, la realitat d'aquesta 
ciutat sona i ressona d'imatge en imatge i revela una visió multifacètica». Aquest 
treball manifesta els ritmes frenètics urbans de Hong Kong, la seva gent i el seu 
entorn natural a través d'una sinergia de temps i espai, aural i visual textures. 
 

L'île mystérieuse 
1991 
Vídeo, color, so 
Duració: 15' 50'' 
Música: Cécile Le Prado, Ermeline Le Mézo 
 
Perduda enmig de l'Oceà Pacífic, l’illa misteriosa tremola suaument com als albors de 

la humanitat, travessada per la llum i els colors: un grup de nins s'hi organitzen com 

els primers habitants de l'illa. 

 

Voyage d'hiver 
1993 
Vídeo, color, so 
Duració: 18' 04'' 
Col·laboració: Angela Riesco 
Música: Christine Groult. Disseny de so: Robert Cahen 
 
Durant un viatge a l'Antàrtida, el director va filmar paisatges de glaceres, blocs de gel 

blaus flotant al mar al costat d'imatges de vaixells fantasmes i misteriosos centellejos 

de persones, més semblants a aparicions que a éssers humans. Gràcies a la 

postproducció i a l’edició digital, aquestes imatges esdevenen un univers nou, 

abstracte i sovint inquietant. 

 



                        

Sept visions fugitives 
1995 
Vídeo, color, so 
Duració: 31' 47'' 
Concepció sonora: Michel Chion 
 
«L'efímer fascina, de vegades arriba a despertar una ferida i parla d'una certa veritat» 

(Jo Attie). Robert Cahen incideix sobre aquesta idea de passatge, en què s'escriuen en 

la imatge set poemes curts, visions fugitives d'una Xina percebuda, albirada, escoltada, 

sempre en moviment, entesa a mitges, sempre en moviment. 

 

Corps flottants 
1997 
Vídeo, color, so 
Duració: 13' 01'' 
Concepció sonora: Michel Chion 
 
Un Japó atrapat en el temps, homes i dones lligats a la seva terra, cossos flotants a 

l'aigua d'una font termal. El film està inspirat a partir de les indicacions i els comentaris 

de Kenzo, protagonista de Les herbes del camí, darrera novel·la de l’escriptor japonès 

Natsume Soseki, publicada el 1916. 

 
Le Cercle 
2005 
Vídeo, color, sense so 
Duració: 10' 18'' 
 
«Svalbard és un arxipèlag a l'extrem nord de l'Àrtic, un punt de trobada entre l'aquí i 

altres llocs, encara familiar i, no obstant això, inquietant, una porta d'entrada al 

desconegut. Marca el final del nostre univers sensible: més enllà jeu l'abstracció de 

trams de gel que no canvien. El blau del film de Robert Cahen és la imatge del fred i 

la solitud, la lentitud dels paisatges en la qual s'acobla el vol dels ocells i el moviment 

dels homes, durament equipats per afrontar els misteris d'aquesta terra única, són 

l'harmonia en una desolació hipotònica. Svalbard imposa, a qui l’aprova, la seva llei, 

que és la de les fronteres: explorar-les i conèixer-les, estar-hi d'acord» (Daniel Baillon). 

 
Dieu voit tout 
2011 
Vídeo, color, so 
Duració: 11' 
Obra inspirada en un poema de Patrick Mudekereza 
 
Vídeo experimental basat en un poema de l'artista i escriptor africà Patrick 

Mudekereza. Al film, els joves de Katanga, la província més meridional de la República 

Democràtica del Congo, reciten un poema seu. 

 
 
 
 
 
 



                        

 
Cérémonies 
2015 
Vídeo, color, so 
Duració: 8' 30'' 
Música i disseny sonor: Nicolas Vérin 
 
Acostar i tocar la història humana per un sol moment és suficient per recordar-nos la 

fragilitat, la bellesa de l'existència, la importància de les cerimònies i la força de la 

natura. 

 

 
2. Entrevoir 
  

Entrevoir 
2014 
Vídeo, color, so 
Duració: 18' 
Concepción sonora: Francisco Ruiz de Infante 
 
Compost de preses panoràmiques de paisatges (boscos, camps, etc.), aquest treball 

convida l'espectador a submergir-se en la natura mentre el manté distanciat gràcies al 

parèntesi entre les dues projeccions. La banda sonora de la instal·lació, realitzada en 

col·laboració amb Francisco Ruiz de Infante a partir de Wild Strawberries de Bergman, 

se suma al misteri i a la malenconia que emana d'aquest «encreuament» del paisatge, 

alhora que inclou una dimensió ficcional i narrativa. 

 

 

3. Instal·lació 

 

Serra de Tramuntana. Lights and vibrations, essay for the painting in movement 
2018 
Videoinstal·lació, tres projeccions, color, so, reproducció contínua 
Duració: 12' 
 

 

 

Procedència de les obres: col·lecció de l’artista 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



                        

 

BIOGRAFIES 

 

Robert Cahen 

 
El creador d’origen francès Robert Cahen (1945) és un dels artistes més representatius respecte 
a la imatge en moviment i/o en vídeo per la captació del paisatge. La seva experiència 
realitzant projectes d’aquest tipus al llarg de Llatinoamèrica, Àsia i Europa fa de la seva mirada 
del paisatge una cosa única i excepcional convertint-lo en transcendent. 
 
És, a la vegada, un dels pioners de la història de l’art en les disciplines del vídeo i la imatge 
documental i experimental. En la vessant pedagògica els seus punts d’investigació clau són: La 
llum, el moviment i les textures. A partir de la imatge real, crea interpretacions generant com 
ningú noves ficcions i lectures de caràcter poètic i fins i tot en ocasions narratiu.  
 
A l’Estat espanyol s’ha pogut veure una retrospectiva de la seva obra al Museu Centre d’Art 
Reina Sofía (1999). El seu treball ha sigut recentment reconegut també el Centre La Virreina 
baix el comissariat de Eugeni Bonet. 
  
 

Nekane Aramburu 
 
Directora d’Es Baluard i reconeguda gestora i comissària independent especialitzada, entre 
d’altres aspectes, en la evolució de la imatge i el videoart. Entre els seus projectes més 
reconeguts en aquest àmbit destaquen: “Frágil. CCE/Montevideo” 2009, “B sides of Spanish 
videoarte”. Berlin/ Dakar/Bangkok / Seul/ Sidney/ Praga 2011-2014; “Palabras corrientes”. 
Instituto Cervantes Nueva York y Pekín 2006, “Todo cuanto amé...”, Damasco / Dublín / 
Bruselas 2007-2010, “BlueSky”. Fundación Telefónica de Buenos Aires 2009, “Bluesky”. 
Fundación Telefónica Buenos Aires 2010, “Epílogo”. PhotoEspaña/Instituto Cervantes. Madrid 
2010, “La Rabia fundadora” Lima 2012, “Aguas turbulentas- Eaux Agitées”, “GAUR (sic)”. 
Londres/Managua/Costa Rica/Honduras/Cordoba- Argentina/Santiago de Chile, entre altres.  

Com a editora i investigadora podem trobar les publicacions: Historia del Videoarte en el Estado 

español (Fundación Arte y Derecho, 2009) / Caras B del Videoarte en España (amb Carlos T. 
Mori) AECID. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2011), Museos, centros de arte 
y espacios híbridos. Fundación Gilberto Alzate de Bogotá. (2012), o Digital Narratives and Image 
Technologies.Ministerio de Cultura/Casa Asia (2011), a més de monogràfics de diferents artistes 
nacionals i internacionals.  

 

Eugeni Bonet 
 
Eugeni Bonet (Barcelona, 1954) toca diverses tecles en vídeo, cinema i mitjans digitals. Des 
dels anys setanta, la seva activitat s’ha desenvolupat entre la reflexió i la pràctica, i entre el 
marc de les arts visuals i els de la imatge en moviment. 
 
La seva obra de creació s’estén de les filmescultures i peces de projeccions múltiples dels anys 

setanta als llargmetratges Tira  tu reloj al agua (Variaciones sobre una cinegrafía intuida de 
José Val del Omar) (2003-2004) i eGolem (en curs), aquest últim també concebut per a una 
futura versió en línia. Alterna aquests projectes amb altres execucions més ràpides i en formats 
breus, sovint a partir d’imatges trobades i reciclades. 
 
Coautor de dos llibres que esdevingueren sengles obres de referència, En torno al Vídeo (1980, 
amb reimpressions el 1984 i el 2010) i Práctica fílmica y vanguardia artística en España, 1925-
1981 (1983, i amb propera reedició revisada), a més ha compilat com a editor els diversos 
catàlegs de les exposicions i programacions audiovisuals –moltes de les quals itinerants– que ha 
comissariat per a diversos museus, centres i esdeveniments.  
 



                        

CRÈDITS IMATGES 
 

 

 

 

Robert Cahen, Serra de Tramuntana. Lights and vibrations, essay for the painting in movement, 

2018 (fotograma del vídeo). Videoinstal·lació, tres projeccions, color, so, reproducció contínua. 

Duració: 12'. Col·lecció de l'artista © de l’obra, Robert Cahen, 2018 

 

 

 

 
 

Robert Cahen, Sept visions fugitives, 1995 (fotograma del vídeo). Vídeo, color, so. Duració: 31’ 

47’’. Col·lecció de l’artista © de l’obra, Robert Cahen, 2018 

 

 

 



                        

 

 
 

Robert Cahen, Voyage d’hiver, 1993 (fotograma del vídeo). Vídeo, color, so. Duració: 18’ 04’’. 

Col·lecció de l’artista © de l’obra, Robert Cahen, 2018 
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Amb la col·laboració de:

 

 

 

 

 

 

El Consorci Serra de Tramuntana - Patrimoni Mundial és un ens públic format pel Govern dels Illes 
Balears i pel Consell Insular de Mallorca, i les seves finalitats estan definides en els seus estatuts publicats 
al BOIB de dia 19.04.2011, i són les derivades de la Declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni 
Mundial de la UNESCO. 
 
Aico Servicios Audiovisuales és una empresa de serveis audiovisuals especialitzada en les instal·lacions 
de projecció d'imatges i so professional (amb pantalles LED d'última generació) i que ofereix serveis de 
traducció simultània per a esdeveniments, multiconferència i videoconferència, televoting, gravació i 
postproducció, realització en directe i escenografia. Una d'aquelles empreses capaces de convertir un 
esdeveniment a l'ús en tota una experiència. 
 
La Virreina Centre de la Imatge és la institució museogràfica pública, amb una programació dedicada a 
l'art contemporani, més antiga de Barcelona. Situada en un enclavament urbà de gran densitat, davant 
de les Rambles i com passatge cap al Raval, un barri amb una forta tradició associativa, política i cultural, 
en els últims anys s'ha centrat en explorar els usos ideològics i estètics de les imatges. Entre les seves 
últimes exposicions cal destacar les realitzades sobre Alexander Kluge, Paula Rego, Ketty la Roca, Robert 
Cahen, Copi i Patrick Faigenbaum. 

 

 



                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Facebook: @esbaluard.museu /Twitter: @EsBaluard / Instagram: @esbaluardmuseu /  

Vimeo: @EsBaluard / Youtube: @MuseuEsBaluard 
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