Fins el 30 de maig, 2020

exposure: the fact of experiencing something or being affected by it because of being in a particular
situation or place (Cambridge Dictionary)

Exposures és una sèrie d’exposicions online que pretén reflexionar sobre temàtiques relacionades amb el context actual, i al voltant de la
idea general de ‘El cos i l’altre’.

La segona proposta reuneix pràctiques conceptuals al voltant de la paraula i el llenguatge, eines bàsiques en la nostra relació amb el món i els altres. Les obres
d’Erick Beltrán, Joan Brossa, Pauline Bastard, Muntadas, Javier Peñafiel, Perejaume, Teresa Solar i Anna Dot (artista invitada) proposen textos, frases,
missatges, enunciacions, que es converteixen en recursos d’anàlisis de la realitat caracteritzant-se pel seu caràcter crític i transformador del sistema de l’art i de la
societat.

Els treballs presentats reflexionen sobre la relació entre paraula i imatge utilitzant diverses estratègies lingüístiques. En el cas de l’obra de Teresa Solar, juga amb
l’estètica de la fonètica i els cartells d’aprenentatge d’idiomes. En altres casos s’utilitza el llenguatge des d’una dimensió sonora -com en l’obra de Perejaume-, sígnica
-Javier Peñafiel- o poètica -Joan Brossa-.

En l’obra de Muntadas de 2018 s’analitzen els mecanismes de la comunicació, el llenguatge i la problemàtica relació entre la producció de coneixement i el poder
econòmic. També en el cas d’Erick Beltrán, mitjançant el llenguatge, dissecciona el món per classificar-lo, categoritzar-ne, diferenciar-ne cadascun dels seus
elements per així intentar comprendre’l.

En una línia més narrativa, l’obra de Pauline Bastard parteix d’objectes trobats casualment que li permeten encarregar a desconeguts l’escriptura de ficcions
creatives.

Finalment, hem volgut introduir una acció que va realitzar Anna Dot a la Fundació Brossa el 2019, evidentment per la seva connexió amb Joan Brossa, però també
per la reflexió poètica al voltant de la construcció de les paraules.

TERESA SOLAR

A storm in a teacup, 2012. Gravat sobre metacrilat, ed. de 3. 80 x 60 cm.
The sideshow of a sideshow, 2012. Gravat sobre metacrilat, ed. de 3. 80 x 60 cm.

TERESA SOLAR
A storm in a teacup, 2012
The sideshow of a sideshow, 2012
‘A storm in a teacup’ i ‘The sideshow of a sideshow’ són obres que juguen amb l’estètica de la fonètica i els cartells d’aprenentatge d’idiomes.
Aquestes peces es basen en l’interès personal de l’artista en aprendre altres idiomes a través de la repetició: aquest ha estat un tema central en el seu
treball recent. En aquest cas, Teresa Solar ha treballat amb la pel·lícula Lawrence d’Aràbia que ha estat important en diversos projectes. Solar ha pres
dues frases del guió que tenen a veure amb accions insignificants, precisament per a representar una acció insignificant però extremadament important,
com és el moviment de les cordes vocals o la llengua mentre es parla.
+ Saber-ne més

PEREJAUME Amidament de Joan Coromines, 2005. Animació digital, B/N, estèreo, 3’ 56’’

PEREJAUME
Amidament de Joan Coromines, 2005
Un dels eixos fonamentals que articula l'obra de Perejaume (Sant Pol de Mar, Barcelona 1957) passa per la relació entre les imatges, el món i les paraules. En gran
part de les obres realitzades sota aquesta noció de condensació, el so, la veu, la paraula, ocupa un lloc central. Una preocupació present en el treball
de Perejaume des de finals dels anys noranta. Aquesta qüestió, que Perejaume sosté com un problema no resolt, implica una renúncia sobre la representació de la
totalitat per a mostrar un pensament en acció, inacabat, experimental, i vinculat plenament amb l'aspecte fragmentari de la vida.
‘Amidament de Joan Coromines’ planteja una reflexió sobre l'obra del filòleg Joan Coromines, (Barcelona 1905 – Pineda de Mar, Barcelona 1997), el seu mètode de
treball i les seves recerques sobre l'etimologia de les paraules, especialment de les paraules catalanes.
El treball de recerca de Joan Coromines com a filòleg està estretament vinculat a la seva activitat com caminant, que a vegades ho ha portat a convertir-se en autèntic
alpinista. Les seves excursions són, al mateix temps, un estudi de topònims i antropònims que Coromines anava recollint per mitjà d'enquestes que realitzava per tota
la geografia catalana i de les Illes.

+ Veure vídeo
+ Saber-ne més

JAVIER PEÑAFIEL

Tantosporcientos, 2004. Sèrie de pancartes. Diversos formats.

JAVIER PEÑAFIEL
Tantosporcientos, 2004
Cada pas en el treball de Javier Peñafiel és una peça d'un sistema més ampli en el qual gairebé automàticament queda immersa en diferents capes relacionades amb
vivències, exploracions emocionals, pulsions psicològiques, etc. que li porten a investigar amb la imatge i, sobretot, amb la paraula en la seva dimensió sígnica (la
qual cosa li acosta al dibuix) i lingüística (que li emparenta amb la poesia o l'assaig).
El seu és un llenguatge o proto-llenguatge poètic que mira tant cap a dins (d'aquí les referències personals de la seva obra) com cap a fora, per a construir mitologies
personals que mostren la nostra constant limitació com a individus davant les constriccions socials.
Amb aquests referents va produir el 2003 l'obra ‘Tantosporciento’ en la qual redueix l'emotiu a elucubracions estadístiques mostrant explícitament la confrontació i el
joc de la percepció subtil i analítica que està darrera dels enunciats. L'obra, que mostra estratègies i referències de la publicitat, sembla animar als espectadors a
adquirir i consumir percentatges variables d'humor, vida, desitjos o pors. En paraules de l'artista: “Els transeünts som tant un públic lector com públics de la realitat. Els
possibles horaris de treball i vida es barregen, res és per separat, hibridem per minut les hores i dividim els nuclis de cada realitat; són tants per cent, detallats en la
nostra vida característica”.
L’obra ‘Tantosporciento’ forma part de la col·lecció del MUSAC.
+ Saber-ne més

JOAN BROSSA

Diàleg, 1989. Litografia, ed. de 50. 50 x 38 cm
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JOAN BROSSA

Blasfèmia, 1989. Litografia, ed. de 50. 50 x 38 cm
Poema Visual 9, 1988. Litografia, ed. de 25. 50 x 38 cm

JOAN BROSSA
Barcelona, 1919-1998
Joan Brossa, poeta, dramaturg i artista plàstic, fou un dels fundadors de la revista “Dau Al Set”, juntament amb Ponç, Cuixart, Arnau Puig, Tàpies i Tharrats, i autor
d’una obra interdisciplinar, caracteritzada per l’experimentació amb el llenguatge i la utilització de tota mena de tècniques i estils.
Els experiments visuals de Brossa amb paraula i text van des del joc de significat fins al surrealisme, passant per la transformació o reinterpretació de les lletres en
objectes. Utilitza la lletra i la paraula com a imatge i la imatge com a significat textual, entrellaçant-los en un diàleg simple i obert a moltes possibilitats. Amb les
paraules i les imatges fa un exercici de representació lliure i carregat d’ironia, humor, descontextualització i associacions de significat i fonètiques. Amb la llengua i els
referents visuals quotidians també va fer obra de denúncia, política i humorística. Així, amb els codis del llenguatge i la comunicació, el resultat final és d’un sintetisme
evocador.
Les seves obres de poesia visual mostren la seva habilitat a l’hora d’utilitzar els mecanismes de la poesia més enllà d’aquesta disciplina, combinant els recursos de la
cultura popular amb els de les avantguardes. Partint del llenguatge i l’imaginari, utilitzava elements com l’absurd del dadaisme o allò oníric i els automatismes del
surrealisme. D’aquesta manera, arriba per mitjà de la imatge i el text a l’objecte, la instal·lació i l’acció.

+ Veure Brossa a Store

MUNTADAS

Complicado, 2018. Puzzle, 120 peces, ed. de 50. 27 x 36 cm.

MUNTADAS
Complicado, 2018
A ‘Complicado', Muntadas aborda la redefinició del llenguatge, de l'ús i el sentit que se'ls dóna als codis lingüístics comuns. La paraula ‘Complicado’ sembla perdre
sentit, es gasta i pot desaparèixer a causa de l'ús i abús que d'ella fan el poder i els mitjans de comunicació.
El treball de Muntadas analitza els mecanismes de la comunicació i el llenguatge, i la problemàtica relació entre la producció de coneixement i el poder econòmic.

+ Veure Muntadas a Store
+ Saber-ne més

ERICK BELTRÁN
Historia abreviada sobre la producción de herramientas para la descripción del mundo y estrategias para la visualización de información:
Máquinas de Lectura / Desdoblar el objeto, 2010. 7 impressions sobre vinil i foam. 70 x 100,5 x 1 cm.

ERICK BELTRÁN
Historia abreviada sobre la producción de herramientas para la descripción del mundo y estrategias para la visualización de información: Máquinas de Lectura /
Desdoblar el objeto, 2010
Part de la tasca que comporta el llenguatge és la de descriure el món i així començar a classificar-lo i categoritzar-lo, diferenciar cadascun dels seus elements per a
així intentar comprendre-ho i interactuar amb ell de manera coordinada.
Aquesta descripció és modulada per la nostra posició i les capacitats de discerniment que es transformen a mida que creix en detalls el nostre horitzó. Mentre més
precís sigui aquest mapa de la realitat juntament amb els processos que implica, més gran el llenguatge i les eines per a trobar multiplicitat i riquesa entre els
subjectes. Com succeeix això? Com es generen les lectures? Què és un punt de vista? Com narrem aquesta lectura? Com es genera un índex? Com saber si el que
llegim és el correcte? Com saber si la traducció de la nostra percepció altera el presentat? Quantes capes simbòliques poden sostenir a un objecte? Si canviem
aquestes capes de significat d'un objecte per unes altres, aquest pot transformar-se? Quins són els factors que permeten i alteren una lectura? Totes les lectures són
vàlides? Com altera la descripció d'una situació, a la situació mateixa? Com fer eines per a la descripció del món? Es poden fer màquines per a generar lectures? Es
poden tenir màquines per a llegir? És possible tenir un generador de lectures? Com registrar el continu desdoblament del contingut d'una lectura?
Visualitzar implica convocar conceptes abstractes en formes concretes i recognoscibles.
Visualitzar implica establir escala, és a dir implica determinar implícitament una unitat com a sistema de mesura. En el moment en què podem contraposar dos
objectes, establim una estructura d'escala perquè, no sols els situem en relació un a un sinó, els col·loquem dins d'un univers de referents o objectes més ampli on el
lector té un espai clau.
Es presenten i contrasten models de sistema, evidenciant espais buits o saturats, metàfores inconsistents o precises i al mateix temps s'introdueixen situacions
d'unitat d'escala i proporcions. Els diagrames són eficients perquè criden a les essències en les mecàniques d'un sistema.
És necessari un exèrcit d'estratègies o una màquina que, de manera metòdica estudiï o ajudi a veure cada fragment amb deteniment. Un mecanisme que multipliqui
les possibilitats de descripció i les seves imatges.
És necessari reconèixer un signe perquè una mirada sense ordre es perd al no poder agafar-se a cap jerarquia, com passa en veure les variacions de les onades del
mar o el caleidoscopi de llum de les fulles d'un arbre.
+ Saber-ne més

PAULINE BASTARD

True story (Santa Monica Mystery - by Griffin Goins), 2013. Sèrie d’objectes i històries trobades.

PAULINE BASTARD
True story, 2013

‘True story’ és un projecte que va tenir lloc a Santa Mònica i Los Angeles, i el seu objectiu era crear nous significats entre objectes i paraules.
Pauline Bastard va assemblar grups d'objectes trobats als carrers. En una segona fase, va publicar anuncis per a trobar gent interessada a escriure històries per a
vincular-les a aquests objectes. El resultat és una col·lecció de vitrines museístiques, que ensenyen els objectes i el seu text.
Com és habitual en els seus projectes, la creació col·lectiva és un dels components més forts en els processos de Pauline Bastard.

True story • Santa Monica Mystery - by Griffin Goins

Jan 7,1981
Ms. Bastard,
We received your inquiry and are interested in your case. I have decided to take you on as a client.
I agree that it is highly unusual — perhaps more than mere coincidence — that these objects were all abandoned in
the same vicinity of Santa Monica.
To officially open a file on your behalf I will need a non-refundable retainer of $25.00 as well as the six (6) “elements” you
described to me in your letter.
[…]

+ Seguir llegint aquesta història
+ Llegir altres històries
+ Saber-ne més

ANNA DOT

Construir com escriure o escriure com construir, 2019. Acció.

ANNA DOT
Construir com escriure o escriure com construir, 2019
Acció presentada al II Simposi Internacional Joan Brossa, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona (8 novembre 2019)
Al text “Pedrís de Gaudí” (novembre 1944), Joan Brossa explica una trobada amb Hans Christian Andersen. Segons Brossa, mentre Andersen l’alliçonava sobre la
postura corporal que cal mantenir a l’hora d’escriure, ell sentia que desitjava interrompre’l per descriure-li com eren realment els castells medievals.
Al llibre Castle, David Macaulay il·lustra el procés de construcció d’un castell medieval. Entremig de les pàgines plenes de figures d’obrers, pedres i eines per a la
construcció del castell hi ha un dibuix misteriós d’un escriptor. Està en la mateixa posició que la que Andersen recomanava en el text de Brossa. La resta del llibre està
dedicat als castells medievals.
Algú em va dir una vegada que els textos acadèmics són castells. Des d’aleshores, no he pogut deixar de preguntar-me: quina relació hi ha entre l’escriptura i la
construcció? Si construir un castell és una tasca col·lectiva, podem plantejar-nos escriure com si construíssim per acabar fent un text col·lectiu?
A l’acció ‘Construir como escribir o escribir como construir’ una cinquantena de persones es reparteixen en diferents grups i construeixen castells medievals amb
peces de fusta d’un joc infantil. Cada peça té una lletra. A estones resulta difícil de dir si escriuen o construeixen. Elles tampoc ho tenen clar.
Agraïments a Anna Dot i Bombón Projects.

+ Veure vídeo de l'acció
+ Saber-ne més

Per a més informació, disponibilitat i preus, contacta amb galeria@galeriajoanprats.com

