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Josep Bracons, acadèmic
És membre de l’acadèmia des del 2004, acadèmic con-
servador del Museu i director del Butlletí. actualment 
treballa al Museu d’Història de Barcelona MUHBa 
com a responsable del departament de col·leccions. 
Ha estat president de l’associació catalana de crítics 
d’art acca i professor a l’escola superior de con-
servació restauració de Bens culturals de catalunya 
escrBcc.

Joan caMpàs, convidat
És professor titular d’art contemporani, art digital i 
escriptures hipertextuals a la Uoc. La seva tesi doc-
toral versa sobre net art i hipertextualitat en xarxa. És 
el creador del web Aura digital. Ha publicat, entre al-
tres, L’art en pantalla (2006), Els Hackers (2007). Art del 
segle XX (2009) i La sociedad de la crisis de sentido (2011).
 

Jorge WagensBerg, convidat
És doctor en física i professor de Teoria dels processos 
irreversibles a la Universitat de Barcelona. sobre-
surt com a investigador i gran divulgador de temes 
científics, especialment des que l’any 1991 assumí la 
direcció de l’antic Museu de la ciència de la Funda-
ció “la caixa” i sobretot com a responsable principal 
de la transformació d’aquest museu en cosmocaixa, 
l’any 2004. Ha rebut el premi nacional de pensament 
i cultura científica de catalunya (2005) i la creu 
de sant Jordi (2010). recentment s’ha anunciat que 
dirigirà el projecte museogràfic de la seu del Museu 
de l’Hermitage que és previst obrir a Barcelona.
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cultura, la filosofia o la ciència.

ELS NoUS DoMINIS DE L’ART
acadèmic: Josep Bracons
convidats: Jorge Wagensberg i Joan campàs
Dimecres 30 d’octubre del 2013, a les 19:00 hores



PENSAMENT I DEBAT/3a 
el significat de l’art varia en el temps i 
l’espai.

És evident que el concepte que ara en 
tenim difereix substancialment del que 
regia fa només unes dècades. 
però, precisament per estar sotmès a 
aquests canvis, l’art continua essent una 
forma privilegiada d’anàlisi de la relació 
entre el ser humà i el seu entorn i un 
testimoni fidel de la història de l’home i 
les seves relacions essencials.

en un moment en què la consciència 
crítica i el raonament col·lectiu co-
mencen a estendre’s, entenem que cal 
replantejar-se el significat de l’art, del 
compromís de l’art com a portador 
d’uns valors permanents que han de 
seguir enriquint la nostra identitat 
personal i col·lectiva.
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ELS NoUS DoMINIS DE L’ART 
acadèmic: Josep Bracons
convidats: Jorge Wagensberg i Joan campàs

L’art és una realitat canviant i en permanent evo-
lució, no tan sols en les seves formes i llenguatges 
si no que també expandeix els seus límits donant 
resposta a noves realitats.

La reflexió sobre la contemporaneïtat i es-
pecialment els seus aspectes més punyents, 
l’experimentació amb les noves tecnologies, la con-
frontació amb altres camps del saber i del coneixe-
ment, la interacció amb la ciència a la recerca de 
noves poètiques, el diàleg amb la pròpia tradició... 
tot això i molt més configura els nous dominis de 
l’art.

La pantalla substitueix el marc i el bit l’empremta 
de la mà de l’artista. posem a debat fins a quin punt 
aquests canvis suposen una transformació profunda 
del món de l’art i còm la tecnologia digital reobre 
el clàssic debat entre art i ciència plantejant noves 
vies d’interacció i de coneixement del món i del 
present.
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