
 

Hola! Soc Takashi de TeamLab. TeamLab es va fundar el 2001 i som un 

col·lectiu artístic internacional format per diferents especialistes, entre els 

quals hi ha artistes, animadors de CG, arquitectes, matemàtics i enginyers. 

Intentem crear alguna cosa en cocreació i en equip. I intentem crear alguna 

cosa que no es pot explicar amb paraules, sinó utilitzant elements digitals i les 

tecnologies. Aquesta vegada el que mostrem és la tercera instal·lació. I és que 

—la veritat és que és molt difícil poder-vos-ho explicar— estem creant un espai 

i l’estem omplint amb kanjis, és a dir, caràcters xinesos, i cada caràcter té el 

seu significat. I si estàs sol allà, aleshores són nomes kanjis, però si t’hi acostes 

una mica més o toques els kanjis, els kanjis adquireixen un significat. Per 

exemple, si toques el kanji d’un ocell, es converteix en un ocell. I si toques un 

kanji d’arbre, es converteix en un arbre. Però, no passa mai sense sentit, tot 

cobra vida en temps real i també tot està relacionat entre si. Per exemple, si 

algú fa un arbre i una altra persona fa un ocell, l’ocell es posarà a l’arbre. I 

estarem creant un món amb altres persones que són al mateix espai que 

nosaltres. Aquesta altra instal·lació artística és com un ecosistema en què les 

persones intervenen. I es formarà una bombolla amb molts animals i flors. I 

tota aquesta vida afecta les altres i forma un ecosistema en el món de la 

bombolla. Per exemple, si algú fa una flor i una altra persona dibuixa qualsevol 

altra criatura, com un llangardaix o una granota, estarem creant un petit món i, 

al mateix temps, fins i tot si ningú no dibuixa res o ningú no fa res, i només 

s’està allà, continuarà passant alguna cosa. És com…, si algú es queda dret, la 

flor es mostrarà al seu voltant. I aquesta flor crearà una papallona, i a la 

papallona se la menjarà una granota, i a la granota, se la menjarà un cocodril, i 

es crearà un ampli ecosistema. Així, en primer lloc, estem molt agraïts a 

CaixaForum Barcelona, perquè per a nosaltres és la primera vegada que 

mostrem aquesta obra d’art animada per ordinador. Sobretot, al personal de 

CaixaForum, que ens ha prestat una ajuda perfecta i hem pogut treballar i hem 

pogut crear una obra perfecta. De nou, no ens cansarem mai de dir-ho, 

moltíssimes gràcies. 


