Un dels vessants més interessants de l’art actual remet
al treball d’artistes l’obra de les quals se centra en una
reflexió conceptual sobre la cultura: sobre l’obra
mateixa, sobre el creador, l’espectador i les institucions
artístiques. Ens aproximem a la feina de set dones
artistes que, des de Catalunya, aporten amb els seus
treballs diversos punts de vista a aquesta reflexió
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Ens trobem davant d'un grup d'artistes que confirmen allò que bona
part de la reflexió sociològica,
política i conceptual sobre la cultura contemporània passa pels
artistes. Els seus treballs repensen
la institució artística i el paper que
aquesta, juntament amb l'obra i
l'espectador, acompleixen; treballen sobre les tradicions des de
la mirada crítica i suspicaç del
present, reformulen l'obra artística desobjectivant-la, tot deixantla esquàlida pels ulls, però immensa per al pensament, i sovint ho
fan des d'una posició política innegable.
Aquesta dimensió és la que ens
permet diferenciar les obres on la
reflexió és prioritària als supermercats de l'art i alguns dels responsables que això sigui així són
l'Espai 13 de la Fundació Miró, la
Sala d'Art Jove i La Capella,
on moltes d'aquestes
artistes han exposat, a més a
més dels diferents centres integrants de la Xarxaprod. Aquestes artistes han estat les protagonistes d'algunes
exposicions que han
tingut lloc a Barcelona
des del setembre de l'any
passat fins a la primavera
del 2014.

de Barcelona. Coderch presenta a
la Fundació Miró fins el 16 de
març l'exposició La muntanya màgica.
El que li interessa a l’artista és el
procés, parasitar estructures i formats existents, desapareixent en
elles. A La muntanya màgica es posa en qüestió el turista com a intèrpret, però no només el turista estranger de peu de carrer, sinó
aquell que transita els espais museístics, estranger a la major part
dels missatges que codifica l'obra
d'art. També l’espai museístic i
l'obra en si són qüestionats en una
exposició que esdevé canviant, itinerant, sense moure's de lloc. Cada dia el visitant es troba no-

ves obres, nous signes en una exposició permanentment en procés
de transformació a partir de nocions com la decepció, l'entusiasme
i l'accident (que, com diu l'artista,
funcionen com a expectativa o recompte). “Tot el que hem après a
mirar és perquè algú ho ha assenyalat com a rellevant”, diu Lua
Coderch, d'aquí que a l'exposició
s'utilitzin dos mètodes (mètode llista i mètode ítem) per jugar amb el
que l'espectador pot decodificar, retenir i memoritzar del que veu.
Coderch

La institució
artística contra les
cordes
Lua Coderch (Iquitos, 1982) és llicenciada en Belles Arts i ha estudiat un màster de Producció i Investigació Artística de la Universitat

LUA CODERCH muntant una
de les seves obres per a
una exposició a la
Fundació Miró

transvasaments entre la societat de control i el treball artístic.
Del 29 de juny a l'11 de setembre
va presentar a l'Obra Social Caja
Madrid de Barcelona (actualment
tancat) Radicalmente emancipado(s) on, a través de vídeos, àudios
i documents, mostrava casos d’apropiació d'obres d'art en contextos expositius barcelonins en els
darrers anys. D'aquesta manera,
qüestionava els protocols de comportament en un museu, el lloc
que ocupen l'espectador i l'obra i
els seus marges de maniobra. Una
part d’aquest material es va poder veure anteriorment, al maig,
a l’Artium de Vitoria en el marc
de l'exposició No tocar, por
favor.
També, del 5 al 27 de setembre va presentar a la Galeria
dels Àngels Rotacions #2 La
sortida on treballa els temes
del “recorregut” i la “sortida” a partir de reflexionar
sobre el cub blanc (la galeria o museu) com una
fàbrica de valors (d'exhibició, d'especulació,
de culte), com un espai
de “producció, d'explotació i de projeccions polítiques”, com
afirma Hito Steyerl
en un text clau com
és ¿Es el museo una
fábrica?
L'exposició analitza les diferents sortides de les fàbriques (com feia
Farocki en el seu vídeo-assaig
Workers leaving the factory), la seva transformació de sentit i, sobretot, el desplaçament de la
noció de fàbrica en un context

postindustrial (postfordista), convertint les fàbriques
en museus i els museus en fàbriques, com analitza Steyerl. El 17
de desembre va presentar, juntament amb Manolo Ferrús (vigilant de seguretat de la Fundació
Antoni Tàpies, conegut com a
Manferri), Buscaré un lloc per a tu
dins el marc de l'exposició col·lectiva FACTOTUM (a la mateixa
Fundació Tàpies).
Una artista molt propera a Saladrigues és Mariona Moncunill
que fins el 12 de gener va presentar l'obra Algunes dades a l'Arts
Santa Mònica en el context de l'ex-

MIREIA SALLARÈS, l’obra
de la qual té una dimensió
política evident

posició col·lectiva Un dilema:
l'art contemporani i la inversió en
la incertesa. En els seus treballs investiga el marc de la visibilitat de
l'obra artística, i cedeix a l'espectador la reconstrucció del relat que
proposa l'obra.

Repensar les tradicions
Una part de la feina d'aquestes artistes és repensar les tradicions,
allò que la història ha deixat immobilitzat, fora de tot marc interpretatiu possible, i obrir-ho des de la
mirada quirúrgica del present, sense deixar lloc a la nostàlgia.
Lola Lasurt (Barcelona, 1983) és
llicenciada en Belles Arts per la
Universitat de Barcelona, amb un
Postgrau en Estètica i Teoria de
l'Art a la Universitat Autònoma de >
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MIREIA c. SALADRIGUES gravant
Manuel Ferrús per al projecte ‘Buscaré
un lloc per a tu’
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ens remet textualment a la frase
de Benjamin: “L'expressió dels
qui passegen per les pinacoteques
revela una mal dissimulada
decepció pel fet que allà només hi hagi quadres penjats”.
De fet, el turista està permanentment decebut per uns
protocols massa prefixats sobre el que val la pena conèixer
d'una ciutat aliena. La majoria
es troben confortables en
aquests parcs temàtics de l'ànima, per això els artistes són
claus per obrir aquestes portes
massa tancades del passat i present de l'escaparatisme de l'art de
postal. Quan Coderch parla del
“protocol de l'esdeveniment” no
podem deixar de pensar en la “fi
dels esdeveniments” que proclamava Baudrillard als anys noranta. Hem passat dels esdeveniments
als fenòmens (“el moment històric
ha de ser memorable”, diu Coderch), que tenen un caràcter
d'al·lucinació col·lectiva, podríem
afegir: fenòmens meticulosament
articulats des del poder, directament proporcionals a l'enorme
magnitud que adquireixen les seves poques excepcions populars.
Coderch forma part d'aquells
artistes que, més que presentarnos obres concretes, ens donen
les eines per poder interrogar la
realitat. El títol de la seva exposició fa referència a la muntanya de
Montjuïc, on s'ubica la Fundació
Miró i que actualment s'anomena
“la muntanya dels museus” (terme designat per una entitat creada per La Caixa, la Fira i el
MNAC), no tant com a territori, sinó com a “superfície que es construeix a través de l'atenció que pot
créixer sense trobar cap limitació
física” (com diu l'artista). No podem deixar de pensar en el llibre
homònim de Thomas Mann i en
el seu sanatori Wald de Davos, i
els ciutadans que van veure com
el MNAC i les fonts de Montjuïc
es tancaven per celebrar les noces
de Shristi Mittal, poden constatar-ho.
Prèviament, l'artista Àlex Reynolds també qüestionava l'obra i
l'espai expositiu en obres com But
they are not you, Te oímos beber,
Clara o Three. També ho veiem en
Ainala Elgoibar, que aquest gener
va presentar Gold 20 a La Capella i
que des del 18 de febrer es pot veure al Macba.
Mireia c. Saladrigues (Terrassa, 1978), llicenciada en Belles
Arts per la Universitat de Barcelona, és artista resident a
Hangar i investigadora al Programa de DFA (Doctorate in Fine
Arts) de la Facultat de Belles Arts
de Hèlsinki amb la Hito Steyerl.
Com ella mateixa defineix, es concentra en “l'estudi de les audiències, els canals de recepció i les
condicions amb les quals els espectadors es troben”. També analitza
la institució com un espai de producció social i econòmica i els

LOLA LASURT muntant uns plafons que
farà servir per a la realització d’una de
les seves obres

> Barcelona i un màster de Producció i Investigació Artística a la
UB. Presentarà la seva obra Doble
autorització a la Fundació Miró
del 27 de març al 6 de juny.
L'autora defineix el seu treball
com “el testimoni d'una època anterior a la meva, un espai temporal
que mai he ocupat”, i se centra en
la dècada dels anys setanta, treballant a partir del des-temps des
d'un punt de vista sociocultural i
polític. A Visca Catalunya, Visca
l’amor, reproduïa un mural pictòric del 1979 del barri del Poblenou
(actual 22@), a l'antiga seu de la
cooperativa de treballadors Pau i
Justícia. A El gegant menhir revisava la tradició popular catalana
suspesa durant la dictadura franquista: els gegants que no fossin
figures reials i les rues populars. A
Indians, american or amerindians
partia de la memòria personal per
parlar de la història i les costums
dels indis americans i els efectes
de la colonització.
Doble autorització, una exposició històrica, però sobretot historitzant, girarà al voltant de dues
iniciatives populars per, com diu
ella, “dur a terme actes de commemoració a l'espai públic: una és el
canvi de nom de la plaça principal
de Mont-roig del Camp (poble
que inspira gran part de l'obra de
Joan Miró) de plaça del Generalísimo Franco a plaça Joan Miró l'any
1979; i l'altre es la reproducció a
Montjuïc, dins del projecte de
l'Anella Olímpica, del monument
a Francesc Ferrer i Guàrdia construït l'any 1911 (dos anys després
del seu assassinat al castell de
Montjuïc) al centre de Brussel·les”. El treball sobre el primer
acte serà pictòric a partir de documents de l'època i el segon serà un
treball audiovisual al voltant de la
reproducció del monument.

En aquest sentit, Àlex Reynolds
comparteix amb ella el diàleg amb
les tradicions, malgrat que sovint
el que certifica és la impossibilitat
de comunicar-se amb elles o la necessitat de reinterpretar-les. Mariona Moncunill també juga amb
les tradicions i els seus arxius a
Habrá que aceptar, además, que es
lo que tenemos. Antonia del Río es
fixa en el sediment, el rastre, el
registre i la resistència a la mort,
investiga els mecanismes de pèrdua i transmissió del coneixement
en obres com Reconstruccions o
Xiu-xius en blanc, la biblioteca
absent.

La vida política
En l'extrem més oposat de les tendències i la moda, hi ha aquell art
que només té sentit des d'una dimensió política profunda que té a
veure amb l’artivisme, amb la
implicació, amb la responsabilitat
social o amb la
micro-política.
Per
exemple,
Luz Broto va mostrar el març de
l'any passat a la
Fundació Suñol
Ocupar una tribuna, el material documental de l'ocupació, l’1 de desembre
del 2012, juntament
amb veïns del barri i
d'altres col·lectius, de
l'antic canòdrom de
Barcelona, espai que
havia estat d'ús popular, que durant el 2012
es va plantejar com un
nou centre d'art de la
ciutat i que ara està
abandonat.
Núria Güell (Barcelona, 1981) ha participat en

diferents biennals i la
seva obra ha recorregut museus d'arreu del
món. Güell parteix de
l'activisme, les seves
propostes són simples (formalment) i
efectives (conceptualment i legalment),
juga amb els límits
legals, s'ubica en el
centre on el poder
executa les seves
armes per desarmar-les. Realitza
performances antropològiques de
naturalesa política, com es pot
veure a Eligiendo el silencio
muere una posibilidad (sobre
els músics, els
òrgans de poder i la llibertat social), Acceso a lo denegado (en el qual ella
s'oferia als cubans a donar-los internet –pels nadius està prohibit–
a canvi de coneixements per a la
millora de la seva estada a Cuba),
Aportación de agentes del orden
(on filmava d'amagat policies que
volien coquetejar amb ella i que
van ser convidats a l'exposició),
Fuera de juego (on un immigrant
sense papers jugava a fet i amagar
amb els espectadors i on l'artista,
per poder fer l'obra, demanava un
contracte a l'immigrant), per fer
obres, finalment, sobre els protagonistes de la crisi financera, els
especuladors, els polítics i els
bancs, buscant buits legals on poder donar la volta a l'assumpte (Reserva fraccionària, Crecimiento
exponencial…).
En d'altres obres els protagonistes són la pròpia llei, els executors
de l'ordre (la policia), com a Tranquimazín, F.I.E.S. o El síndrome de
NÚRIA GÜELL parteix de
l’activisme i el carrer és un
dels seus espais de creació

Sherwood, l'obra que va presentar
fins el 14 de desembre a la Fundació Caldes d’Estrac en el context
del projecte col·lectiu comissariat
per Martí Sales, Jo em rebel·lo,
nosaltres existim. Des del 14 de desembre, la Galeria ADN recull Alegaciones desplazadas, una exposició dedicada a l'artista on
es poden veure
algunes de les
seves obres. I
aquest
gener
també s'ha pogut
veure una obra seva a l'exposició
del Premi Ciutat
de Palma Antoni
Gelabert d'Arts Visuals de Mallorca.
Daniela
Ortiz,
com Núria Güell,
també desenvolupa
un activisme que passa per l'art a través de
la performance. Se
centra en l'estatut del
treballador i la precarietat laboral (Inversión, Aluche-Barajas,
Maids rooms), en la immigració, el racisme o
els nacionalismes (Royal
Time, Royal Decree
2393/2004 Art 87.2, White Africa,
Ofrenda, Tribute to the fallen, etcètera).
Mireia Sallarès (Barcelona,
1973) se centra en les seves investigacions artístiques en temes com
la violència, la mort, el sexe, la legalitat, la veritat i la construcció de
la subjectivitat dels discursos dominants actuals. No creu en un art
que s'autodenomini polític, no obstant això tota la seva obra té una
dimensió política evident, partint
d'una frase del poeta Joan Brossa
que l'autora citava en una entrevis-

ta amb Joan Morey: “L'art no és
una força d'atac, és una força
d'ocupació”.
Fins al juliol del 2013 es va poder veure al Centre d’Art de Tarragona Monuments, on es recollien
els seus cinc projectes més destacats. Un d'aquests és Le camion de
Zahïa, conversations après le paradis perdu, on una ordenança municipal prohibirà l'estacionament i
permís de treball dels camionsbar a la plaça Montelivet de Valence (França) amb la conseqüència
que Zahïa, una dona algeriana que
vivia de la venta ambulant amb el
seu camió de pizzes, es queda sense modus vivendi.
Un altre treball és Mi visado de
modelo; Sallarès coneix, als Estats
Units, Zaloa, una cambrera basca
a qui li està a punt d'expirar el visat i acaba fent un documental sobre Zaloa i com aconsegueix el visat de model sense haver-ho estat
mai. També es va poder veure una
de les grans obres, Las muertes chiquitas, una investigació de quatre
anys sobre l'orgasme femení a partir d'entrevistes a dones mexicanes que inclou un documental de
cinc hores, un llibre, una sèrie fotogràfica i diversos materials de documentació.
El penúltim projecte és Las 7 cabronas e invisibles de Tepito (que
també s'ha pogut veure a l'Arts
Santa Mònica a Un dilema. L'art
contemporani i la inversió en la incertesa), sobre les dones de Tepito, un barri marginal de Mèxic DF,
on Sallarès se centra en les “cabronas”, dones dissidents que s'enfronten a un sistema patriarcal i
corrupte, com diu el manifest que
l'artista elaborà amb les dones: “la

De l’obra d’arxiu a
l’obra invisible
Les obres de moltes de les artistes
actuals quasi converteixen l'obra,
no només en quelcom efímer, sinó
immaterial, ja sigui perquè es dissol en la forma minimalista, o
en l'abundància de material
complementari que la converteixen en un treball d'arqueologia arxivística, un
graó enmig d'un gran edifici d’investigació i coneixement. El minimalisme és el que trobem
en l'obra d'artistes
com Eva Fàbregas,
que treballa a partir d'objectes i conceptes, i que recentment ha participat en una exposició a Mataró anomenada Modernitat amagada.
Alicia Kopf (Girona, 1981) és llicenciada en Belles Arts i en Literatura Comparada per la Universitat
de Barcelona, a més a més de tenir
el Diploma d’Estudis Avançats del
doctorat sobre Art en l'Era Digital
de la Universitat de Barcelona.
Kopf toca diferents suports i mitjans per acabar amb projectes narratius com Modos de (no) entrar en
casa, que abordava les diferents situacions de precarietat juvenil o
Àrticàntartic, on tracta el tema de
l'exploració polar convertint un relat històric en un relat en primera
persona sobre la resistència i la

ALICIA KOPF al seu taller;
a la paret, projecció
d’una de les seves obres
audiovisuals

la que ens permet resistir dia a dia.
Una altra artista que barreja
allò personal imaginat i la contingència és Laia Estruch, centrada en les performances senzilles i
la comunicació amb els espectadors (The announcement, Jingle,
65), l'atzar (Serendipity) o l'esdeveniment (Know)… Aquest vincle
amb allò més personal també el
desenvolupa a En lloc d'actuar, fa-

llum. Tot una
mica a la manera d'aquells versos de Joan Vinyoli:
“Assajo mots per fer-me un trampolí / vers l'àmbit líric i assajar un
trapezi / de la metàfora, en el buit,
un salt mortal / per assolir una mica de realitat / fora del temps”. |
NOTA: LES ALTRES ARTISTES CITADES HAN ESTAT DESTACADES PER LES PROTAGONISTES.
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bulo, però portant-lo al terreny de
l'autoficció, com Alicia Kopf, en
aquests fràgils intersticis on allò
personal i allò públic acaben tenyint-se o destenyint-se mútuament.
Mar Arza (Barcelona, 1976) serà
una de les artistes que formarà
part del cicle Blanc sota negre que
tindrà lloc a l'espai arxiu de l'Arts
Santa Mònica, comissariat per Joana Masó i Assumpta Bassas. El
torn d'Arza en el cicle, que durarà
tot l'any, serà al març, quan es podran veure obres inèdites i part
dels seus últims treballs.
Mar Arza adopta el minimalisme com a posada en escena de les
seves obres, juga amb el paper i el
tall i amb el cosit, i amb les paraules com un cosit o descosit del sentit (Nada era la herida, En lugar de
nada, Asombros, Statement Series,
Incís, Femme couteau). La seva
obra també és un desplegament
poètic de la naturalesa fràgil de
l'existència (metaforitzat en la baina a Nora i a Femme gaine), és l'incís de l'obra i el seu missatge en
l'espai, en la realitat, com una emanació subtil i transitòria, demanant a l'espectador una mirada
atenta, assedegada de sentit, fins i
tot a Avenç, on obre un compte corrent per estalviar paraules, o infiltrant a Lectura estimada un poema en una factura de la
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idea de conquesta interior i que,
entre d'altres, ha comptat amb
una obra dins l'exposició col·lectiva Fugues (Fundació Tàpies, del
14 de novembre al 14 de desembre
del 2013) de projectes seleccionats
de la Sala d'Art Jove i que, posteriorment, ha estat inclosa dins del cicle Manual de l'artista líquid de
l'IGAC (Informació Girona Art
Contemporani).
Un dels vèrtex del projecte Àrticàntartic d’Alicia Kopf és l'exposició Seals sounds under the
floor que va tenir lloc del 5 al 20 de
setembre a la Galeria Joan Prats.
Es tracta d'una exploració sobre
l'exploració, sobre l'esforç que
implica, sobre la soledat del corredor de fons de l'investigador,
sobre el poder de la “imaginació
creativa” que diria Bachelard, sobre els espais intersticials (abans
trànsits, ara llocs habitables), sobre l'autoficció, sobre les grans
aventures en un context on l'única
èpica que es posa en joc a diari és
la corba de la borsa i les pàgines de
les necrològiques dels diaris. En
l'exposició es pot trobar el capità
Shackleton, Moby Dick, els grans
exploradors del passat o la veu de
l'Alicia Kopf
obrint-se pas
entre el gel.
K o p f
parteix de
l'èpica
poètica,
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matriz cultural que heredan las cabronas de Tepito y el disco duro
de roer que programa la
bravura de los Tepiteños,
es lo que garantiza la defensa y la resistencia del
barrio contra todo lo que
trata de fracturarlo para
hacerlo desaparecer”.
Finalment hi ha el
projecte Se escapó desnuda (un proyecto sobre la verdad), la primera part d'una trilogia
sobre tres conceptes
porqueria: la veritat,
l'amor i el treball. Actualment està preparant a Sèrbia el segon capítol de la trilogia, sobre l'amor,
agafant com a punt
de partida la dimensió política de
l'amor de Michael
Hardt.
Del 12 d'octubre al 2 de febrer
del 2013 es va poder veure Literatura de replà
dins l'exposició Jo em rebel·lo,
nosaltres existim. Es tracta d'una
intervenció que pot ser visitada 24
hores en un immoble de Barcelona; Sallarès no només posa sobre
la taula qüestions de naturalesa
personal i social amb el full d’instruccions de l'obra, sinó que inventa un nou gènere literari.
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MAR ARZA treballant al
seu taller; en primer pla,
algunes de les seves obres

