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3.49 L’estètica barroca en l’ús del referent tecnològic 
dins de l’art contemporani 

Mònica Febrer Martín* 
 
Abstract. The use of baroque aesthetics in the contemporary art is a real act and we can 
observe this act by the work of some of the best artists who forma n important part of the 
artistic outlook. In this article we want to present  this artists to analyse this topic and 
show that each technical case has its main part. 
Keywords: baroque, device, contemporary art, aesthetics. 
 
Resum: L’ús de l’estètica barroca en l’art contemporani és un fet real i aquest fet el 
podem  observar en el treball d’alguns dels artistes més punters que avui formen una part 
important del panorama artístic. En aquest article ens apropiarem d’algunes de les obres 
d’aquests artistes per tal de fer un anàlisis sobre aquesta qüestió i veure com en tots els 
casos el referent tecnològic te un paper protagonista. 
Paraules clau: barroc, artefacte, art contemporani, estètica. 

 
Introducció 

L’estètica barroca en l’art contemporani apareix sovint i aquest fet, 
moltes vegades, es dóna quan s’utilitza l’objecte artefacte o el referent 
tecnològic.  

Malgrat es pugui pensar que aquesta ‘estètica’, que respon a una 
manera d’entendre el món, pertany a un ‘estil’ que es va desenvolupar 
en un període determinat, concretament els últims anys del segle XVII 
i començaments del segle XVIII, hi han aparegut, darrerament, 
interessants arguments que defensen que el barroc, la seva filosofia i la 
seva estètica, segueixen estan en voga a la nostra societat, i aquest fet 
queda constatat mitjançant ‘la materialització’ a la producció artística 
d’avui.  

És per això que no podem estar al marge de que aquesta ‘forma 
estètica’ és una realitat dins de la modernitat i aquest fet es corrobora 
quan veiem el treball d’artistes contemporanis com Peter Fraser, 
Simon Norfolk, Stéphane Couturier, Mathew Barney, Daniel Canogar 
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o Valéria Belin, entre altres, artistes que fan servir l’artefacte o l’objecte 
tecnològic en la seva producció artística i que tenen una manera 
d’entendre l’art des d’una postura absolutament contemporània. 

 

 
Figura 1. Peter Fraser (1998) Particle accelerator magnet. 

Deep Blue series. Fotografia. CERN 

 
Es pot considerar que bona part de l’obra de Peter Fraser (Figura 1) 

és mou sota els paràmetres de l’estètica barroca. Quan mirem alguns 
dels seus objectes fotografiats podem arribar a ‘creure’ estar veient el 
primer pla de la cotilla de seda i vellut de la infanta Margarita (Figura 2) 
pintada per Diego Velázquez que pertany al quadre de Les Menines  o  
la  Família  de Felipe IV, però quan la pensem, veiem que no es tracta 
només d’una aparença formal. 

Malgrat sembli estrany, el sentit de tots dos ‘objectes’, l’un pintat, 
l’altre fotografiat, no s’allunya gens perquè ‘cos intern’ i ‘pell 
externa’(roba embolcall), en tots dos casos, estan en una mateixa escala 
de valors i ens parlen d’una mateixa situació relacional. 

El tractament de la il�luminació i les arrugues de la roba que cobreix 
l’objecte en la fotografia de Peter Fraser ens fan pensar en la tècnica a 
l’oli pròpia del barroc pel que fa al tractament de la llum a través del 
color i l’ús que se’n feia amb la pinzellada. No és d’estranyar, doncs, 
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que el propi artista, per definir les fotografia de les sèries de màquines 
anomeni aquestes Retrats. 
 

 

Figura 2. Diego Velázquez (1656) (La infanta Margarita: fragment d’obra) 
Las Meninas, Oli sobre tela. Museu del Prado, Madrid. 

 
Si en el cas de la fotografia de l’artista londinenc, ‘pell externa’(roba 

embolcall), és la que incentiva les connotacions animistes de l’objecte, 
en el cas de la infanta succeeix tot el contrari.  Tant en el quadre de Les 
Menines com en altres retrats que l’artista fa de la infanta, l’aplicació de 
la pell externa, ‘roba embolcall’, el que fa és donar un sentit objectual a 
la persona que cobreix. En aquest cas deshumanitza a Margarita Teresa 
d’Àustria convertint-la en un tot ‘objecte’, concretament en un objecte 
preciós.  

Quan pensem la fotografia de Peter Fraser ens preguntem: ...Quin 
és el motiu pel qual percebem aquest objecte de forma càlida i amb 
qualitats animistes, malgrat el seu embolcall fred i 
barroc?....probablement el motiu es deu a dues de les característiques 
principals d’aquesta ‘vestimenta’: Per una banda, el cosit en zig-zag de 
les diferents parts de la roba de plom, i per l’altra els endolls que, 
discretament, es deixen entreveure en diferents parts i que, sabem, 
provenen de l’interior. 
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Figura 3. Stéphane Couturier (2003), Renault-Ile Seguin-Centrale électrique nº1.  

Fotografia. Laurence Miller Gallery, New York. 
 
Aquest cosit en zig-zag ens fa, com espectadors, activar l’acció 

mental de ‘destapar’ un desig per arribar a descobrir quina és la part 
interna de la peça. Aquesta mena de ‘vestit’ ens parla de protecció i de 
cura de l’element artificial que cobreix. L’embolcall, per tant, ens fa 
pensar en un regal desitjable, que respon a un cos fràgil, i valuós. Els 
endolls, d’altra banda, ens parlen d’electricitat, calor, i aquesta suma de 
sentits ens apropa al concepte de ‘vida’ artificial. 

L’obra de l’artista Stéphane Couturier també ens porta a aquesta 
estètica i aquest fet ho podem constatar quan observem algunes de les 
seves fotografies. Aquest és el cas de  Renault-Ile Seguin-Centrale électrique 
nº1, (Figura 3) feta l’any 2003 i de Toyota#09, (Figura 4) feta l’any 2005. 
Són dues fotografies, però podrien ser perfectament dues pintures. En 
totes dues apareix un objecte artificial central que podria ser, ben bé, 
una escultura dins d’un escenari complex que respon, en tots dos 
casos, a l’escenari d’un context real. L’estètica de totes dues imatges és 
absolutament barroca, tant pel que fa a la composició, la llum i el color, 
com per l’excés d’elements, podríem dir ‘capes’, que apareixen en 
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l’escena. Ara bé, si en la primera fotografia podem dir que el sentit 
barroc del que veiem l’anem construint a mesura que anem desplegant 
‘des-acumulatiu’ les diferents capes que es presenten dins la imatge, en 
la segona fotografia el sentit barroc del que veiem, malgrat parli d’un 
mateix concepte, respon de forma inversa, és a dir, a una forma de 
plegament, a un sentit ‘acumulatiu’. 

És molt interessant l’aportació que Gilles Deleuze fa sobre el 
concepte del plec en el barroc. Segons Gilles Deleuze, el plec ha estat 
sempre una constant de tots els períodes artístics, però va ser el barroc 
el que el va produir fins els seus propis límits. La condició inequívoca 
barroca de la filosofia de Leibniz, per exemple, troba la seva 
justificació en que, en ella, tot es plega, es desplega, i es replega. Plegar-
desplegar ja no significa simplement tensar-destensar, contraure-dilatar, 
sinó embolicar-desembolicar, involucionar-evolucionar. 

 

 
Figura 4. Stéphane Couturier (2005),  Toyota#09.  Fotografia. Laurence 

Miller Gallery, New York.  
 

El que veiem en les fotografies d’Stéphane Couturier ens recorda la 
manera de funcionar de l’organisme ja que, com ell, el plec actua en 
cada una de les seves pròpies parts.     

Ara bé, segons Gilles Deleuze hi ha una diferència important entre 
l’orgànic i l’inorgànic...l’inorgànic es repeteix, excepte en la diferència 
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de dimensió, ja que sempre és un mitjà exterior el que penetra en el 
cos; l’organisme, pel contrari, envolta un mitjà intern que conté 
necessariament altres espècies d’organismes, que a la vegada 
emboliquen mitjans interns que encara contenen altres organismes:  
 

els membres d’un cos vivent estan plens d’altres vivents, plantes, animals. Així 
doncs, el plec inorgànic és simple i directe, mentre que el plec orgànic sempre és 
composat, creuat, indirecte mediatitzat per un mitjà intern. (Deleuze, 2004, p. 
19).  

 
L’obra fotogràfica de Daniel Canogar de la sèrie Otras Geologias 

també entra dins de l’estètica barroca. Aquesta ens fa pensar en la 
pintura barroca, espanyola i Italiana, i en pintors com Andrea Pozzo, 
Caravaggio i Rivera, tots ells reconeguts per l’artista com importants 
referents per tal de generar el seu propi discurs.  

 

 
Figura 5. Daniel Canogar (2005), Otras Geologias  4. Fotografia.  
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Si haguéssim d’utilitzar algun qualificatiu per definir la fotografia de 
la sèrie Otras Geologias (Figura 5) aquest podria ser l’excés acumulatiu. 
Aquest excés acumulatiu ens fa pensar en l’horror vacu característic del 
barroc i en com aquest recurs estètic dins del context artístic 
contemporani continua viu i la seva utilització és completament vàlida, 
però també ens fa pensar en com el barroc es dóna en la nostra 
quotidianitat i dins dels sistemes polítics i socials que ens controlen 
com a col�lectiu.  

En Otras Geologies, l’acumulació de telèfons mòbils, material 
informàtic com teclats, pantalles, cables i ratolins, etc... són un recurs 
per parlar d’una realitat barroca contemporània en la que vivim. 

L’obsessió per acumular objectes funcionals, però també per 
acumular objectes ‘no funcionals’ que convertim en ‘necessaris’, la 
tendència frenètica a desfer-nos ràpidament del que no és nou per tal 
de, en el mínim espai temporal, poder seguir acumulant objectes 
‘inútils’, però diferents. Uns objectes que ens captiven retinianament 
quan els veiem per primera vegada  i que ens molesten quan sabem 
que ja els hem pogut posseir.  

D’aquest comportament propi del sistema capitalista en el qual 
estem immersos ens parla l’artista Madrileny en aquesta obra 
fotogràfica que atrapa la nostra mirada seguint els mateixos 
mecanismes que acabem de descriure i que, per tant, juga amb 
l’estratègia comunicativa del barroc. 

Aquí però s’intercanvien d’alguna manera els papers entre objectes 
consumits i consumidors i són els objectes els que semblen consumir 
l’individu. 

 
Tal com diu el propi artista en lloc de mostrar com l’ésser humà consumeix 
objectes manufacturats, el que volia era que semblés que aquests objectes consumien 
l’individu. (Canogar, 2004, p. 6).  

 
L’any 2005 l’artista Valeria Belin va realitzar una sèrie fotogràfica en 

la qual  va prendre com a referent les ‘vísceres’ de diferents automòbils 
(Figura 6). Es tracta de la part interna que correspon al motor. 

L’obra de la Valérie Belin es mou dins del pensament  barroc i 
aquest fet es deu, més que al referent escollit, el qual és absolutament 
divers, a la manera en que fa ús de la fotografia i aquest fet, que es fa 
visible quan ens situem davant del seu treball, respon clarament a una 
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manera d’entendre el món que entra dins dels paràmetres de la filosofia 
barroca. 

 
Figura 6. Valérie Belin (2005), Sense Títol. Fotografia. Michael Hoppen 

Gallery, London 
 

El tractament de la il�luminació, la sobreestetització del referent, i 
sobretot la suma de capes o de pells-màscares dins d’aquesta 
sobreestetització, són possiblement les tres característiques més 
importants que ens apropen el seu treball al pensament barroc. 
Aquestes tres característiques donen a l’objecte una absoluta sensació 
de fredor del referent, la mateixa sensació que tindríem davant de 
qualsevol referent d’aquella època concreta. 

 
Conclusió: 

L’ús de l’artifici en l’Art és absolutament òptim i aquest fet no ens 
estranya en absolut quan ens apropem a ell i observem les seves 
qualitats específiques. Aquest punt s’argumenta a aquest article amb 
l’anàlisi acurat d’obres objectuals, performàtiques, fotogràfiques i 
pictòriques on es fa visible com l’objecte artifici pot arribar a ser 
plenament estètic, podent-nos evocar el i parlar directament del 
‘barroc’ en tot el que suposa aquest concepte plenament ric de sentits. 
Apropar-nos, des d’una visió oberta i respectuosa, a l’objecte artifici en 
el context artístic ens pot ajudar a conèixer-nos una mica més i millor. 
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Utilitzar-ho com a recurs per generar discurs dins de l’art pot esdevenir 
una font inesgotable per tal de nodrir el pensament actual i obrir noves 
línies discursives i de recerca en un camí que resta obert en el futur de 
l'art actual el qual, mostra les mil cares (més que mai en mils d’imatges) 
les mateixes passions  que els vells mites. • 
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