Alex

Pauline Bastard
Inauguració: 28/05, 18h
Exposició: 2, 3, 4 /06 11-14h i 16-20h
Fins al 15/07 amb cita prèvia, t. 932 160 284
Lloc: JOAN PRATS warehouse. Passatge Saladrigas, 5 Barcelona. Metro Poblenou

El proper 28 de maig inaugurem el projecte Alex de Pauline Bastard (París, 1982), al nostre espai de
Poblenou: JOAN PRATS warehouse.
Alex és un personatge fictici creat per l'artista Pauline Bastard. Amb l'ajuda d'una antropòloga, un
advocat, una psicoanalista, una estilista, una decoradora i una guionista, Alex ha estat imaginat i seguit
durant més d'un any en el seu procés d'inserció en la vida real, enfrontat a la construcció de la seva
existència social, administrativa, afectiva…
El muntatge expositiu evoca un interior domèstic, on es disposen mobiliari i objectes personals d'Alex,
al costat de sis vídeos que narren la vida del personatge, des de la seva gènesi als seus ‘primers
passos’.
El càsting per escollir a Alex, les reunions de l'equip de professionals, els moments de la construcció
d'un personatge sense passat… assistim a fragments de l'inici d'una existència, el procés de creació,
no d'un avatar, sinó d'una persona de carn i ossos i els seus passos per afrontar les relacions socials
urbanes. El resultat és un experiment fílmic, ni ficció, ni documental, desenes d'hores de pel·lícula són
les proves de l'existència d'Alex.
Amb aquest projecte Pauline Bastard planteja una sèrie de preguntes. Com manipular la forma
creativa? Com manipular el natural i el sobrenatural sense caure en el caos?
Alex parla de la construcció de la identitat, de la nostra societat. Qui és Alex?
Pauline Bastard crea narratives complexes desenvolupades a través d'instal·lacions, pel·lícules i
escultures que contenen i es refereixen als seus experiments. A través de col·laboracions amb diferents
professionals, qüestiona la construcció del jo i el seu lloc al món contemporani. Pauline Bastard crea
històries, fa que succeeixin, utilitzant situacions com a tema i prenent experiències aparentment
irrealitzables com a material per a la seva producció.
Alex ha estat guardonat per l'Audi Talent Award i ha rebut el suport del CNAP, Centre National des Arts
Plastiques, (2015).
Pauline Bastard (París, 1982) ha participat en exposicions individuals i col·lectives
internacionals entre les quals destaquen Supernaturel, Fondation Ricard, París (2014), The
Imminence of Poetics, 30 Bienal de São Paulo (2012), 8 Bienal do Mercosul, Porto Alegre (2011). Es va
formar a l’escola de Belles Arts de París i a MFA Studio Art, New York University.

Per facilitar-vos més informació i imatges, contacteu amb galeria@galeriajoanprats.com

