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Inauguració, dijous 2 de juny, 2016 – 19.30h 
Exposició 3 de juny – 9 de setembre, 2016 
---- 

L’exposició Habitar el vacío, comissariada per Ramón Castillo, reuneix per primera cop quatre artistes xilens, 
Alfredo Jaar, Iván Navarro, Fernando Prats i Raúl Zurita, a la Galeria Joan Prats de Barcelona. 
 
Els quatre artistes, des de diverses aproximacions conceptuals, sensibilitats i ideologies estètiques, realitzen obres de denúncia o 
crítica davant tragèdies humanes succeïdes a diferents parts del món, amb un llenguatge que força el límit del visual i textual, a 
través de diversos dispositius editorials, materials i tecnològics. Aquesta dimensió extrema de les seves investigacions esdevé la 
metàfora del títol Habitar el vacío: l’art com a forma de superar l’aïllament o la falta de empatía entre les persones.  
 
Les seves obres conflueixen en la generació d’un estat d’alerta de l’espectador-lector enfront d’afers territorials, econòmics, polítics 
i socials que afecten els habitants de diversos llocs del planeta on l’esperança esdevé un gest revolucionari. Presentem la 
investigació visual i textual dels quatre artistes que desafien l’absurditat i l’informe de l’experiència contemporània.  
 
Raúl Zurita (Santiago, Xile, 1950) viu i treballa a Santiago, Xile. La seva obra es veu marcada per la Dictadura Militar, durant la qual 
fou detingut i torturat. La poesia, la performance i les intervencions urbanes formen part d’un repertori d’accions que ha 
desenvolupat de forma crítica, creativa i interdisciplinar. Raúl Zurita alterna el seu treball literari, recitals poètics i el seu treball 
docent a la Universidad Diego Portales i a Harvard. Ha obtingut importants reconeixements com el Premio Nacional de Literatura 
de Xile, el Premio Pablo Neruda, el Premi Pericle d’Oro d’Itàlia, les beques Guggenheim i DAAD, entre d’altres. 
 
Fernando Prats (Santiago, Xile, 1967) viu i treballa a Barcelona des de 1990. Ha participat en exposicions internacionals com 
Biennal de Venècia, representant Xile (2011); Mediations Biennale, Poznan (2012); Biennal de Canàries (2009); Triennal de Xile, 
(2009) i Exposició Universal de l’Aigua, Saragossa (2008). Ha exposat la seva obra a centres d’art internacionals com Espace 
Culturel Louis Vuitton, París, Fundació Miró, Barcelona o Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Xile. 
 
Alfredo Jaar (Santiago, Xile, 1956) viu i treballa a Nova York des de 1982. Aquest artista, arquitecte i cineasta ha exposat la seva 
obra a centres d’art de tot el món i ha participat a biennals como la Biennal de Venècia (1986, 2007, 2009 i representant Xile en 
2013), la Biennal de São Paulo (1987, 1989, 2010) i la Documenta de Kassel (1987 i 2002). Entre les seves exposicions individuals 
destaquen les realitzades al New Museum de Nova York, la Whitechapel gallery de Londres, el MACRO Museo d’Arte 
Contemporanea Roma, el Moderna Museet d’Estocolm, i el Museum of Contemporary Art de Chicago. És premi nacional d’art de 
Xile. 
 
Iván Navarro (Santiago, Xile, 1972) viu i treballa a Nova York des de 1997. Ha participat en exposicions internacionals com Biennal 
de Venècia, representant Xile (2009), Prospect2 de New Orleans (2011), biennal de l’Havana (2012) i The Disappeared/Los 
Desaparecidos, exposició organitzada per North Dakota Museum of Art i que va itinerar per Nord i Sud Amèrica des de 2005 fins a 
2009. Entre les seves exposicions individuals destaquen les realitzades a Matucana 100, de Santiago, Xile (2015 i 2007), Museum 
of Contemporary Art, Aukland, Nova Zelanda i Sydney, Austràlia (2015), Frost Art Museum de Miami (2012). 
 
 
A la inauguració hi assistiran els artistes.  
S’ha editat un catàleg amb motiu de la mostra. 
 
Para facilitar-vos més informació i  imatges, contacteu: galeria@galeriajoanprats.com 
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Activitats paral·leles 

 
Diálogos sobre Imaginarios y Territorios Glocales 
Conversa amb els artistes, moderada per Ramón Castillo i Luz Muñoz 
Fundació Antoni Tàpies, 3 de juny, 10.00 – 13.30h 
 
10.00 h Benvinguda i presentació a càrrec de Carles Guerra i Ramón Castillo. 
10.15 h - 11.45 h Raúl Zurita i Fernando Prats. Modera Ramón Castillo, comissari de l’exposició Habitar el vacío. 
12.00 - 13.30 h Alfredo Jaar i Iván Navarro. Modera Luz Muñoz, comissària i investigadora independent. 
 
 
 
Zurita: Tu Vida Rompiéndose 
Lectura poètica de Raúl Zurita amb la participació de Vicenç Altaió 
Fundació Antoni Tàpies, 3 de juny, 20.00h 
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