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ESTEU A PUNT PER A LA TELEVISIÓ?

Framing the Artists:
l’art i els artistes a la televisió 1
Temporary Services

Framing the Artists - Artists & Art in Film & Television, volum 1, abril de 2005.
Imatge de la coberta: versió il·lustrada que representa el professor de pintura
Bob Ross, de la sèrie de The Family Guy. Cortesia de Temporary Services
1. La primera entrega de Framing the Artists es pot descarregar de manera gratuïta
a: www.temporaryservices.org/Framing_the_artists.pdf. Se’n poden adquirir exemplars impresos a: www.halfletterpress.com.
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Moltes persones només coneixen la vida i l’obra dels artistes
a través de les representacions que n’ofereixen la televisió i les
pel·lícules, les quals sovint posen l’accent en les personalitats
dels artistes i els estereotips associats amb l’art. Aquesta imatge
tan limitada dissuadeix les persones que no són del món de l’art
d’establir-hi un contacte més directe: participant en debats amb
artistes, visitant-ne els estudis, assistint a exposicions celebrades
en escenaris de tota mena, o contemplant i reflexionant sobre
les obres d’art en persona. Quan no es coneix ningú que visqui
directament les dificultats, les recompenses o el tedi de la vida
quotidiana de l’artista, no és estrany que les caricatures en substitueixin la complexitat.
Les notícies de televisió, la publicitat i les sèries donen una
versió distorsionada, exagerada, de les vides reals i del procés
creatiu dels artistes. Una de les imatges habituals de l’artista
és la del boig histèric que llança furiosament la pintura contra
la tela, l’esnob lànguid i exquisit que crea obres abstruses,
inintel·ligibles, i el geni incomprès que brega heroicament,
supera totes les barreres i acaba obtenint un èxit econòmic
(i, de vegades, social) fabulós. En algunes versions, els artistes
es presenten com una combinació de totes aquestes imatges.
Investing in Creativity: A Study of the Support Structure for
U.S. Artists és el nom d’una enquesta de l’Urban Institute, una
organització d’investigació econòmica i social no partidista amb
seu a Washington D.C. Una de les tristes conclusions a què arriba
(potser previsible) és que el 96% dels nord-americans valoren
el paper de l’art en la seva comunitat i la seva vida, però només
el 27% dels enquestats estan contents de tenir artistes a prop.
Aquests dos percentatges mostren una discrepància alarmant.
Estem convençuts que les representacions dels mitjans de comu-
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nicació, encara que no en siguin la causa directa, consoliden
la idea que els artistes no comparteixen les preocupacions
quotidianes de la resta de persones i no són membres importants
de la societat.
No som sociòlegs; per tant, no podem mesurar quantitativament l’efecte de les representacions dels mitjans de comunicació.
Com a artistes, però, ens hem d’enfrontar constantment
a aquestes idees simplistes sobre les possibilitats de l’art i la
nostra forma d’actuar amb les persones que no pertanyen al
mateix àmbit. Sabem que són opinions que estan molt esteses
i que són el filtre a través del qual molts interpreten la nostra
obra, al marge de les diferències d’edat, raça i classe social.
Segurament els metges o agents de les forces de seguretat
tenen una sensació similar pel que fa a la visió que de les seves
professions es dóna a la pantalla. Ara bé, hi ha tantes sèries de
televisió sobre metges i policies que, si una no s’ajusta a la nostra
experiència viscuda, podem buscar-ne una altra i trobar-hi la
representació que s’acosti més a la nostra idea de com són les
coses en la realitat. Als anys noranta, molts creien que la sèrie
NYPD Blue (Policies de Nova York) era fidel a la «realitat». Una
sèrie més recent, The Wire (Bajo escucha), ens dóna una imatge
que ens sembla més actual i confirma la nostra impressió que
una sèrie de televisió pot explicar les coses tal com són. Encara no
hem vist cap sèrie de ficció que tracti de la professió dels artistes,
perquè no apareixen gaire sovint a la televisió i, quan hi surten,
poques vegades hi són presentats com a persones corrents, amb
dificultats i neguits quotidians dignes de ser explicats.
En els nostres treballs ens hem referit als mitjans de comunicació que tenen un públic eminentment anglòfon. Mentre fèiem
la recerca per a la nostra primera publicació, teníem notícies
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(negatives) sobre les sèries i les pel·lícules produïdes en altres
països. Hem decidit no variar el nostre enfocament original, i
pensem que així us podrem acostar a unes realitats amb què no
esteu familiaritzats. Us animem a analitzar les sèries, els anuncis
i les pel·lícules produïdes al vostre país i a publicar els resultats
de la vostra investigació.
Les ressenyes següents constitueixen anàlisis recents de programes televisius, tant actuals com antics:
Justified (emès el 20 d’abril de 2010)
Primera temporada, capítol 6: «The Collection»
L’elegant Raylan Givens (Timothy Olyphant) és un agent de
l’ordre públic a Lexington, Kentucky. En aquest capítol, investiga
l’assassinat d’un home ric que col·lecciona pintures fetes
per Hitler, paisatges mediocres, sense cap element que pugui
suscitar l’interès d’un col·leccionista, llevat de la celebritat
del pintor. Resulta que l’autora de l’assassinat ha estat la dona del
col·leccionista, la qual ordeix un pla molt complicat per carregar
el mort a un marxant d’art que havia venut diverses obres al
difunt. La dona paga un expert perquè digui que les pintures són
falsificacions, cosa que fa que l’acusació se centri en el marxant que
les va vendre al col·leccionista assassinat. L’expert en «pintures
de Hitler» revela més tard que les obres són autèntiques i que el
que volia era quedar-se-les ell. Invita Raylan a la seva galeria per
ensenyar-li la col·lecció. En un últim gir inesperat del guió, descobrim que l’expert en Hitler és jueu i ha comprat les obres per
destruir-les. Un cop destruïdes, el que en queda de cada una es
guarda en un pot, que juntament amb els altres, constitueix una
estranya instal·lació en una habitació de la rebotiga de la galeria.
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Taxi (114 capítols emesos entre el 1978 i el 1983)
Taxi és una comèdia nord-americana que segueix l’activitat i les
vides personals d’un grup de taxistes de la ciutat de Nova York.
La majoria dels taxistes fan aquesta feina per «guanyar-se el
pa», però se’ls en va el cor cap a la seva autèntica vocació. Elaine
Nardo (Marilu Henner), l’única dona taxista d’aquesta colla, és
un personatge amb una història complexa i fascinant. És pintora,
treballa de recepcionista en una prestigiosa galeria d’art i és una
mare divorciada amb dos fills. Pel període en què transcorre
aquesta sèrie, els guionistes de Taxi segurament pensaven en
el barri de Madison Avenue i els col·leccionistes d’art de sang
blava i hereus que hi habitaven. Les relacions d’Elaine amb el
món de l’art de Nova York, les ganes que la coneguin per la seva
creativitat i de viure exclusivament de la creació artística són
temes recorrents al llarg de la sèrie.
En el cinquè capítol de la primera temporada («Come As You
Aren’t») assistim als problemes d’Elaine a l’hora de relacionar
els amics taxistes, «rudes i sense gaire formació», amb els seus
col·legues del món de l’art. L’ex d’Elaine es queda amb els nens
durant el cap de setmana i ella decideix organitzar una festa a
casa per als col·legues de la galeria i els amics dels ambients
artístics. Aconsegueix que Alex (Judd Hirsch), confident de molts
dels treballadors de la companyia de taxis, l’ajudi a semblar més
capaç i segura de si mateixa durant la festa. Elaine tem que els amos
de la galeria i el «famós crític» a qui ha convidat no la prenguin
seriosament si s’assabenten que també treballa com a taxista.
Un altre capítol que val la pena veure, perquè mostra la interacció de «gent normal» amb el món de l’art de Nova York a cavall
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de les dècades dels setanta i vuitanta, és «Elegant Iggy» (quarta
temporada, capítol 84), on apareix un personatge sorprenent:
el reverend Jim (Christopher Lloyd). En un concert, Jim i Elaine
es troben una cèlebre col·leccionista, que els convida a una festa.
A ella el que li preocupa és que Jim la posi en un compromís
davant de persones que podrien tenir un paper important en la
seva carrera. És interessant també veure «Art Work» (segona
temporada, capítol 22): Elaine anima els seus companys taxistes
a fer un fons comú i comprar un quadre en una subhasta, obra
d’un artista que és a punt de morir. Està convençuda que la
inversió triplicarà de valor quan l’artista hagi mort. Els taxistes
acaben perdent la subhasta, però decideixen comprar obres a la
galeria amb els seus diners. A sota dels títols de crèdit del final
del capítol veiem una petita exposició d’art on un autoritari i sempre
groller Louie De Palma (Danny DeVito) porta un enorme nu
femení pintat sobre vellut.
Work of Art: The Next Great Artist (emès el 2010)
Primera temporada
Al canal Bravotv.com es descriu Work of Art: The Next Great
Artist com una «sèrie que tracta d’una competició creativa
entre artistes contemporanis». Aquesta competició o reality
show enfronta catorze artistes que han de superar diverses
proves. Al guanyador se’l premia amb una considerable quantitat
en metàl·lic i una exposició individual al Brooklyn Museum.
Es van examinar sol·licituds procedents del conjunt dels
Estats Units i els concursants anaven a Nova York per competir
en una nova prova creativa cada setmana. Al final de cada crítica,
un jurat format per persones del món de l’art escollia un perdedor,
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que era desestimat amb les paraules següents: Your work of art
doesn’t work for us (La teva obra d’art no ens serveix).
La gran majoria dels concursants són pintors, tot i que les
proves creatives de vegades els obliguen a fer obres amb altres
mitjans. Es privilegien les maneres de treballar en un taller que
siguin fotogèniques i normalment els artistes han de resoldre els
problemes creatius en molt poc temps.
En el programa no s’amaga el patrocini empresarial, com
també és evident en moltes manifestacions de l’art en la cultura
contemporània. Prismacolor, una empresa de material artístic,
és el patrocinador del premi de cent mil dòlars per al guanyador.
En els talls publicitaris es repeteix constantment un anunci de
Coca-Cola Light on apareixen muralistes treballant, i durant
els comentaris entre bambalines, al costat del presentador, hi
ha una llauna de la beguda sobre un pedestal, com si es tractés
d’una obra d’art més. L’obra de l’artista guanyador és guardonada
amb la coberta d’un llibre publicat per Penguin que ostenta de
manera destacada el logotip de Bravo i el nom del programa.
Dues de les activitats plantejades obliguen els artistes a
col·laborar entre si, però quan es valora negativament l’obra, els
jutges intenten determinar quin dels artistes n’és el responsable.
Hi ha pocs programes que reflecteixin el món de l’art comercial
d’una manera tan exacta com Work of Art, on s’avalua el desig
dels artistes de formar part d’aquest món. Un dels mentors dels
artistes és el representant d’una casa de subhastes. Els membres
del jurat són un comissari d’exposicions, un galerista comercial,
un crític destacat i diversos artistes joves que s’han «fet un lloc»
en aquest àmbit. Els concursants es fonen d’admiració davant les
estrelles d’art que assisteixen a les inauguracions abans que se’n
jutgin les obres i participin com a jutges convidats. Conceptes
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com ara «obra d’art» i el desig de crear-ne una «d’autèntica» sorgeixen sense pudor. El programa exposa les jerarquies de poder
i autoritat propis del món de l’art comercial. Els artistes mostren
un gran talent per fer la gara-gara als jutges i emmotllar-se al
seu gust. Tenir un aspecte jove i atractiu, saber vestir i comportar-se, i tenir ben clar què cal dir i a qui dir-ho són coses tan
importants com el que es pugui fer al taller.
La primera temporada de Work of Art ens va tocar molt de
prop. Molts dels artistes seleccionats eren de Chicago, on durant
els últims dotze anys hem dut a terme bona part de les nostres
activitats. Un membre del nostre grup va visitar el taller d’un
dels concursants quan vam oferir una xerrada en una escola de
postgrau de la ciutat. Un altre artista és un vell conegut. Aquests
artistes són amics d’amics o ben bé podrien ser antics alumnes
nostres. El programa, sovint una topada de trens narcissistes,
mostra un art pobre, produït sota una pressió extrema i amb unes
aspiracions desorbitades. De vegades, un està temptat a compadir-se dels artistes, quan veu que han de fer de pressa les tasques
imposades per persones que no són artistes. Però, al capdavall,
han acceptat voluntàriament sotmetre’s a aquest examen públic.
Yo Gabba Gabba (emès el 13 d’octubre de 2009)
Segona temporada, capítol 33: «Art»
Yo Gabba Gabba és un programa animat i imaginatiu, adreçat
a nens d’edat preescolar, protagonitzat per actors disfressats de
forma extravagant que recorden els personatges de The Banana
Splits, programa infantil dels seixanta. Els personatges (Foofa,
Toodee, Muno, Brobee i Plex) viuen al país de Gabba i compten
amb l’ajuda d’un humà adult, DJ Lance Rock (interpretat pel
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músic Lance Robertson). Al començament de cada programa,
DJ Lance treu del seu radiocasset màgic els ninots que representen
els diversos personatges i crida: Yo, Gabba Gabba!, mentre
llança pols màgica als ninots. Així, cobren vida i comencen les
seves aventures a Gabba.
Els personatges apareixen en diverses escenes de cada capítol,
intercalades amb dibuixos animats, el Super Music Friends
Show (en què actuen diversos artistes musicals reals, com ara
Cornelius and The Roots) i un espai d’art on Mark Mothersbaugh,
membre de la banda Devo, ensenya a dibuixar alguna cosa, amb
un retolador sobre una pissarra blanca situada dins d’un marc
de fantasia. Mothersbaugh apareix sovint amb bata i boina.
A l’capítol «Art», els personatges preparen una exposició
d’art a Gabba en què cada un d’ells mostrarà el seu art als
altres. Cada personatge fa servir una tècnica diferent: Muno
fa una escultura; Brobee, un collage. L’obra de Toodee és un
garbuix de diversos materials superposats. Quan ho veuen,
els altres personatges, tot i la sorpresa, no paren de cantar:
«Ben fet, Toodee! És molt original! Es veu que t’hi has esforçat!»
Aquesta és una de les representacions més positives de les
crítiques fetes per artistes a un altre artista que hem pogut
veure en un programa de televisió. I quan haguem d’anar
a veure alguna exposició, recordarem el consell de la cançó
Don’t Say Mean Things To Friends (No critiquis els amics).
L’efecte Bob Ross
Bob Ross (1942-1995) no era un personatge de ficció, però ho
hauria pogut ser perfectament, atès l’aire transcendental amb
què pintava paisatges matussers davant l’audiència amb tota la
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calma del món. Cada capítol de trenta minuts, The Joy of Painting
(L’alegria de pintar), estava dedicat a la producció d’una obra.
Ross tenia molts recursos automàtics per pintar el que fos, des
de muntanyes i prats fins a estanys i cabanes. Ensenyava les
seves tècniques, explicant el que es proposava fer a cada moment,
i pintava «nuvolets riallers» amb una o dues pinzellades. Ross
parlava amb una veu suau i el seu programa es va anar creant un
públic fidel entre la gent que fumava herba i el mirava els matins
dels cap de setmana per relaxar-se. Amb aquest programa, que
es va emetre en canals públics dels Estats Units des de 1983 fins
a 1994, Bob Ross va guanyar-se un gran públic, a dins i a fora
del país. Va crear els seus propis productes i manuals de pintura,
que es van distribuir internacionalment i van fer que diverses
generacions d’artistes n’imitessin l’estil.
A la televisió, en animacions i comèdies, s’han fet moltes
paròdies de Ross. És un blanc fàcil, per la seva excentricitat
jovial i els dibuixos insípids que creava. Ross fins i tot es va
ridiculitzar a si mateix en un anunci promocional del canal
de la MTV emès a finals dels vuitanta i començaments dels
noranta, en què parodiava la seva «alegria de pintar». La prova
de la seva enorme influència és el gran nombre de referències
còmiques i programes que han utilitzat un personatge que el
recorda. No és estrany que el fet de veure un pintor fent aquesta
mena de dibuixos una i altra vegada per la televisió hagi repercutit moltíssim en la idea que tenen les persones allunyades
de l’art sobre la manera de treballar dels artistes. La tècnica de
Ross explica sens dubte la mena de gravats i pintures que un pot
trobar en els menjadors de les cadenes hoteleres arreu dels
Estats Units.
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Creature Comforts USA (Aardman Animations)
Capítol: «Art»
Aquests divertits curts d’animació amb plastilina (claymation)
mostren animals que parlen amb accents americans diversos.
Per a aquest capítol, els productors del programa van preguntar
a algunes persones del públic sobre el món de l’art i en van
enregistrar les respostes. Les gravacions són la banda sonora de
les animacions. Aquest programa pretén riure’s dels estereotips
sobre els artistes (per exemple, que pinten dones nues o que per
fer una performance es passegen despullats i amb el cos ple de
pintura) alhora que presenta un seguit de respostes positives,
obertes i tolerants a la pregunta de què és art. Una escena mostra
un goril·la que pinta dins de la seva gàbia. Es queixa d’un elefant
que pinta, però elogia un mico que s’expressa excretant per totes
bandes. El goril·la vol que el deixin estar-se una estona al taller
per crear. Amb la mateixa mà amb què aguanta el pinzell aixeca
el polze i el situa davant la tela, per calibrar la propera pinzellada.
De cop i volta s’omple la boca de pintura i l’escup per la tela. En una
altra escena tornem a veure el goril·la: es posa palla damunt del
cap per imitar l’espessa cabellera de Bob Ross. Aleshores comença
a parlar amb la calma inconfusible que va fer famós en Ross.
Saturday Night Live (emès el 10 d’abril de 2010)
35 temporada, capítol 18, amb Justin Bieber
com a convidat
Tina Fey imita la política americana Sarah Palin (la candidata
republicana a la vicepresidència en les eleccions de 2008) en un
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esquetx sobre el nou canal fictici «Sarah Palin Network». Un dels
programes d’aquest canal es diu «Painting for Patriots with Ned
Redstone» (Pintant per als patriotes amb Ned Redstone). Un
cop presentat el programa, veiem un home vestit com Bob Ross,
amb una espessa cabellera. Es troba davant d’un paisatge amb
una muntanya i un sol núvol. Sosté la paleta i un pinzell, dret
davant del cavallet del quadre, en un taller ombrívol que imita
l’atmosfera del programa de Ross. Diu amb calma: «Si vols que
el teu núvol es converteixi en un “núvol socialista”, només cal que
li pintis un bigoti de Hitler.»
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