
         

                                                                                                                                                                  

REAL TIME, art en temps real. 

PRESENTACIÓ

REAL TIME és una exposició produïda per Arts Santa Mònica, que viatja a Amposta gràcies al 

Programa d’exposicions itinerants del Departament de Cultura.

Comissariada per Pau Waelder, Real time. Art en temps real és una exposició col·lectiva que explora 

l'ús del temps en l'art contemporani presentant una selecció d'obres d'art en les quals lo concepte 

de “temps real” té un paper principal, ja sigue pel qüestionament de la relativitat del temps, l'ús de 

dades extretes en temps real d'Internet o per la seua intenció de crear una visió actual, “realista” i 

sempre canviant del temps en què vivim.
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NOUS RELATS,  NOVES REALITATS  és  una  activitat  educativa  per  a  alumnes  de  secundària  que

parteix del tema proposat per Clara Boj i Diego Díaz a Las calles habladas, 2013.

Las calles habladas és un experiment sonor de narrativa geolocalitzada que es construeix en temps

real amb la informació trobada a internet amb relació als carrers que es van transitant. En caminar

pels carrers, l’usuari sent la informació textual publicada a internet amb relació al punt geogràfic on

es troba i els noms dels carrers.

Nous relats, noves realitats és una activitat educativa per reflexionar sobre el tipus d’informació

que trobem publicada a  la  xarxa  amb relació  als  diferents  punts geogràfics  i  per  proposar  una

alternativa artística (poètica, absurda, còmica, personal...) a aquesta informació.
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DADES D’INTERÈS

• Activitat: NOUS RELATS, NOVES REALITATS, visita dinamitzada

• Exposició: REAL TIME

• Data: Fins al 19 de març de 2017

• Públic: Alumnes d’educació secundària

• Durada de l'activitat a LO PATI: 120’

• Capacitat: 24

L’ACTIVITAT

L’activitat que proposem en aquesta ocasió és per als alumnes de secundària i consta de tres parts.

1. De què ens parlen els carrers? (activitat prèvia a la visita a l’exposició)

La primera part de l’activitat es realitza al centre escolar i es desenvolupa a partir del material 

pedagògic que aporta el servei EDUCATIVES de LO PATI i que consta d'una introducció a l'obra Las 

calles habladas, un enllaç per a visualitzar els vídeos d'aquesta obra al canal youtube dels seus 

creadors (Clara Boj i Diego Díaz) i el codi QR des d’on descarregar, de forma gratuïta, l’aplicació Las 

calles habladas. Un cop visualitzats els vídeos i descarregada l’aplicació a un dels telèfons mòbils del

grup, es proposa als alumnes, fer plegats, una de les rutes aleatòries que proposa l’aplicació i, 

durant el recorregut, s’analitza el tipus d'informació que es troba a internet en relació als carrers per

on passen.

2. Art a temps real. (activitat durant la visita a l’exposició)

Quan els alumnes arriben al Centre d'Art es fa una breu presentació (a la plaça) on s’explica què és 

un Centre d’Art, quin és el paper del Centre d’art LO PATI dins la xarxa de Centres d’Arts Visuals de 

Catalunya i quin és l’objecte de l’exposició a visitar, tot reflexionant sobre els temes relacionats amb 

l'exposició que anem a visitar, és a dir, què és l'art a temps real? Com es genera? Pot incloure's, dins 

de la categoria d'obra artística, una obra feta a partir de dades? Quines reflexions es deriven 

d'aquest tipus d'art? Etc.
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Un cop acabada aquesta presentació entrem al Centre d'Art on trobem dues sales. Els alumnes fan 

una visita lliure per viure l'experiència de les obres sense mediació i, poc després, proposem una 

visita guiada, primer per la sala on hi ha tres obres sobre paisatge generat a partir de dades i 

després per la sala on trobem cinc obres més que aborden la temàtica de l'art a temps real des de 

diferents perspectives.

         
Thierry Fournier, Ecotone, 2015.                                  Guillem Bayo, %, 2007.

3. Explica'm el teu relat (activitat a desenvolupar al centre)

La tercera part de l’activitat també es realitza al Centre d'Art LO PATI.

Es tracta d'una activitat de creació, on els alumnes han de proposar un nou relat, diferent del que 

trobem a la xarxa, és a dir, un relat artístic.

L'activitat es realitza en grups de tres o quatre alumnes i cada grup proposarà un nou relat a partir 

de dades, reals o inventades, que associarà a llocs de l'espai urbà d'Amposta, tot proposant una 

lectura a partir d'una ruta ordenada o diverses lectures a partir de rutes aleatòries.

El relat de cada grup es fixarà a un mapa de la ciutat projectat a la paret.
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OBJECTIUS

• Conèixer LO PATI, Centre d’Art de les Terres de l’Ebre.

• Saber què és l’art a temps real i com es genera.

• Saber què és un paisatge i conèixer el gènere del paisatge fet a temps real.

• Conèixer les obres exposades i els seus creadors.

• Ser capaç d’analitzar les obres exposades a partir de les premisses de l'exposició i el punt 

de vista dels artistes.

• Ser capaç d’analitzar les diferents temàtiques que ens proposen les obres exposades.

• Ser capaç d’identificar l’objectiu d’una obra en relació a la temàtica i les dades usades

per a generar-la.

• Ser capaç de reflexionar sobre la tipologia de la informació que apareix a internet en 

relació a l’espai urbà propi.

• Ser capaç de proposar alternatives a aquesta informació per crear nous relats on el fet 

artístic sigui present.

CONTINGUTS

• LO PATI, com a equipament cultural públic.

• L’art a temps real. Que és i en què consisteix.

• L’art a temps real a aquesta exposició (paisatges i reflexions a partir de les dades a la 

xarxa).

• Les dades de la xarxa i el seu ús artístic.

• Dades reals o inventades en relació a un punt geogràfic.

• La seqüència de punts geogràfics com a discurs narratiu, lineal o aleatori.
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