Fins el 30 de setembre, 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 tercera proposta gira entorn de la mà, la part del cos humà més vinculada a la creació artística juntament amb els ulls i que al mateix temps ens serveix per
comunicar i relacionar-nos, igual que la paraula.
Reuneix obres d’Erick Beltrán, Cabello/Carceller, Victoria Civera, Hannah Collins, Enzo Cucchi, Chema Madoz, Enrique Martínez Celaya, Muntadas,
Perejaume, Marcel Rubio Juliana i Julião Sarmento.
Les nostres mans estan prenent un inusitat protagonisme en aquests últims mesos a causa del seu paper en la transmissió de virus. Tocar les coses, tocar-nos la
cara, tocar altres mans ha passat a ser perillós, les mans ara es veuen obligades a cobrir-se amb guants, a rentar-se constantment, a no tocar, ni tan sols per a
saludar.
Però hem vist com la seva presència ha estat una constant en moltes obres artístiques, des de l'art prehistòric fins als nostres dies, per la seva varietat formal i
simbòlica.
El llenguatge no verbal dels gestos posa en evidència la relació entre la mà i la ment. En les obres que presentem, els gestos de la mà expressen diferents estats
d'ànim, sentiments, actituds o emocions des de por o pena fins a sensualitat o complicitat. A vegades, com ocorre per exemple en treballs de Julião Sarmento, la
seva representació al·ludeix a la totalitat del cos humà.
Els gestos de les mans també remeten a les convencions socials, esdevenen així, una representació de la condició humana en estreta relació amb la cultura i
l'expressió. Com es posa de manifest en algunes obres de Muntadas, aquesta figura retòrica pot definir ambició, consens, imposició, autoritat o poder.

CHEMA MADOZ

S/T, 2014. Fotografia B/N sobre paper baritat virat al sulfur, ed. de 15. 60 x 50 cm.

CHEMA MADOZ
S/T, 2014
Les fotografies de Chema Madoz representen metàfores a partir d’objectes quotidians, subverteixen la realitat dins del seu propi territori, i per això aquesta nova
realitat està sempre construïda amb les seves pròpies mans. És a través d'un procés manual que fa realitat les seves idees imaginades. Hi ha elements i objectes de
la vida quotidiana que es van repetint al llarg de les seves obres, i les mans és un d’ells.

+ Saber-ne més

PEREJAUME

Mà, 2001. Tècnica mixta sobre paper. 19 x 37 cm.

PEREJAUME
Mà, 2001
Per parlar de Perejaume cal que ens referim tant al seu treball visual com al literari, ja que és d’aquests artistes en qui és difícil diferenciar ambdues activitats, les
quals es complementen i es fonen conformant una cosmogonia.
Aquest caràcter dual es transmet a tota la seva obra assumint la representació com una ficció conscient en sí mateixa, i tant és així que s’assumeix el vincle amb la
naturalesa en quant a construcció ideològica i visual.
Per aquest propòsit necessitava un personatge: «el plenairista» -heterònim del propi Perejaume-, que concedeix l’autonomia (de l’artista modern) al paisatge. El
neologisme despintura defineix el mètode en el qual es fonamenta aquesta inversió i, mitjançant la qual, el paisatge crea una segona naturalesa.
Perejaume pensa que l’home ha fracassat en la tasca de descriure la realitat a través del llenguatge i que, en canvi, sí confia en una realitat que «es va omplint de
llenguatges, de processos de llenguatge. Nosaltres som una espècie d’utensilis del realisme».
Álvaro Negro, fragment de ‘Narrativas Monumentales’
+ Saber-ne més

ENRIQUE MARTÍNEZ CELAYA

Pena, 1999. Oli, quitrà i tècnica mixta sobre tela. 213 x 254 cm.

ENRIQUE MARTÍNEZ CELAYA
Pena, 1999
Enrique Martínez Celaya desenvolupa la seva pintura des de la perspectiva del pensament científic, filosòfic, poètic i intel·lectual.
La seva obra revela un interès constant en l'experiència i la seva representació, és una resposta poètica al món que li envolta, especialment a la naturalesa, a l'entorn
de l'ésser humà, i la seva percepció a través de temes que apareixen una vegada i una altra: el nen, la mar, arbres, muntanyes, animals, ocells.
+ Saber-ne més

VICTORIA CIVERA

Nido de suelo 8, 2014. Fusta, libèl·lula, cinta, pols de marbre sobre poliestirè. 50 cm de diàmetre x 30 cm d’alçada.

VICTORIA CIVERA
Nido de suelo 8, 2014
Nidos o Nidal, és un títol que descriu simbòlicament la manera de pensament de Victoria Civera en el seu procés de treball, aportant un ordre de ritme i moviment a
les seves peces, que creixen lenta i atzarosament, teixint una infinita membrana, feta de materials, objectes, superfícies, color i pells diferenciadores, com si es tractés
de paraules aïllades.
El seu desenvolupament és una reflexió sense pausa, entre silencis i murmuris, on Civera sembla convidar-nos a un viatge, a una experiència concèntrica,
fonamentada en una lògica de pensament poètic, on l'artista s'encamina a la trobada de la frase, succés, subjecte i obra. Barrejant vocabularis i hibridant lúdicament
sintaxis, exposant esquerdes on figuració i abstracció desborden les seves fronteres convencionals, la seva obra creix embastant friccions i sentits, enfrontant-se a la
seva infància i recreant-la, amb reflexió, drama i humor.
+ Saber-ne més

JULIÃO SARMENTO Domestic isolation 17, 2002. Tècnica mixta sobre paper. 57 x 42 cm.

JULIÃO SARMENTO
Domestic isolation 17, 2002
Sota el títol 'Domestic isolation', Julião Sarmento va desenvolupar a principis de la dècada dels 2000 una sèrie de treballs que aborden aspectes de relacions
interpersonals complexes. En aquestes obres, utilitza siluetes monocromàtiques o fragments de siluetes per a representar les figures i explorar temes d'interacció
psicològica i sensualitat.
En aquesta obra, el dibuix de la mà conviu amb una fotografia d'un paisatge, muntatge que ens ofereix Sarmento per a convidar-nos a trobar correspondències,
passatges i relacions.

+ Saber-ne més

CABELLO/CARCELLER

Prototipo #1: Relojes (Herramienta para artistas que trabajan en colaboración), 1996. Vitrina amb rellotges usats, fotografia 68 x 90 cm.

CABELLO/CARCELLER
Prototipo #1: Relojes (Herramienta para artistas que trabajan en colaboración), 1996
Quan Cabello/Carceller van començar a treballar com a col·lectiu van desafiar les convencions existents sobre l’autoria, qüestionant la noció mítica del “creador”
individual. Les Herramientas para artistas que trabajan en colaboración són objectes dobles que resumeixen la necessitat d’inventar útils nous, metodologies noves
per a la modalitat de diversitat funcional que implica la col·lectivitat en un sistema fet per al consumidor o productor únic. El temps compartit en els rellotges de polsera
es nega al no poder mirar-se, es perd inevitablement. Per altra banda, l’obra remet als rellotges de Félix González-Torres a Perfect Lovers.
+ Saber-ne més

ENZO CUCCHI

La Mana, 1991. Aiguafort, ed. de 50. 108 x 80 cm.

ENZO CUCCHI
La Mana, 1991
Amb l'objectiu de restaurar el mite, el misteri i la màgia en l'art contemporani, les pintures i dibuixos de Cucchi giren al voltant dels ulls, les mans, les flames, els
rostres i les bombetes dins de paisatges surrealistes de somni.
Enzo Cucchi va irrompre en l'escena artística italiana en la dècada de 1970 com a pioner en el moviment de la transvanguardia. Aquest moviment es va fer molt
conegut en els cercles d'art i va ser apreciat per la seva audaç decisió de tornar a les arrels de l'art misteriós i místic.
+ Veure Cucchi a Store
+ Saber-ne més

MUNTADAS

6 mai 94, 1994. Serigrafia, ed. de 75. 74,5 x 105 cm.

MUNTADAS
6 mai 94, 1994
L’obra mostra un primer pla d’una foto presa el 6 de maig de 1994. Es poden veure les mans de François Mitterrand i la Reina Isabel mentre tallen la cinta oficial,
obrint el canal sota la Mar del Nord, que connecta França amb Gran Bretanya (i viceversa). Representa una cerimònia ritualitzada, que tots reconeixem amb només
mirar les tisores i les cintes. El tall en si representa més que l'obertura d'un túnel, representa la connexió entre dos països i, per tant, es converteix en un
esdeveniment polític que es vincula amb una rivalitat secular entre els dos països. És una d'aquestes imatges que es poden llegir en molts nivells diferents, depenent
del propi coneixement de la història i la política i, per tant, demostra l'afirmació que la percepció requereix participació.
+ Veure Muntadas a Store
+ Saber-ne més

HANNAH COLLINS

Everyday 8, 1998-1999. Impressió fotogràfica en gelatina de plata, ed. de 2 + 2 AP. 91 x 123 cm.

HANNAH COLLINS
Everyday 8, 1998-1999
Durant molts anys, Hannah Collins ha creat una sèrie de fotografies que associen les mans amb la bellesa i l'atracció.
Va començar a fotografiar amics usant les seves mans tant per a fins privats com públics. Algunes mans són les d'amics músics que les usen per a crear so. Si bé
fotografia també persones grans i nens, perduts en els seus pensaments, la majoria de fotografies són de gent pròxima a l'artista, les mans de la qual ella coneix bé.
Aquesta imatge retrata les mans d’un soldat a Orient Mitjà on durant algun temps Hannah Collins va estar treballant en un projecte en el desert d'Israel. Totes les
imatges es van realitzar amb una càmera de plaques de 5x4 i pel·lícula en blanc i negre. La realització d'aquesta imatge és lenta i intencionada i està impresa a mà en
gelatina de plata.
La primera edició de Everyday 8 forma part de la col·lecció de la Fundació Helga de Alvear.
+ Saber-ne més

MARCEL RUBIO JULIANA

El retorn a Ripollet, 2019. Carbonet sobre tela. 69,5 x 54,5 cm cadascun.

MARCEL RUBIO JULIANA
El retorn a Ripollet, 2019
Aquestes obres de Marcel Rubio Juliana formen part del projecte ‘El retorn a Ripollet’, que presentem actualment a Joan Prats Warehouse en el marc d’Art Nou.
Marcel Rubio Juliana s'expressa principalment mitjançant el dibuix i la pintura, tot i que el seu acostament a la creació té a veure amb l'assaig literari. Grans llenços al
carbonet i miniatures a l'oli donen el ritme d'un relat fragmentat que desenvolupa una història aparentment lineal, amb unitat de temps i lloc. Podríem veure certes
analogies amb el "nouveau roman", on s'adopten punts de vista diferents a la visió única del narrador i on la mateixa escriptura adquireix autonomia al marge del que
està escrit. El guió de cinema Dogma podria ser una altra referència: tots dos utilitzen localitzacions reals, fugen d'artificis superflus i busquen un realisme cru, creant
una sèrie de regles a seguir i, de vegades, a transgredir.
Al.ludint a les seves pròpies vivències i desitjos, l'artista evoca un dia d'estiu durant el qual un desconegut es converteix, sense saber-ho, en el protagonista d'un relat
singular. Situades en una ciutat costanera propera a Barcelona, diferents seqüències ens conviden a realitzar un recorregut en el qual, seguint un mètode
fenomenològic, la contemplació, la deriva i l'enamorament ofereixen una descripció precisa de l'entorn.
La narració segueix els passos d'un jove, des de l'estació de tren fins al centre de la ciutat, passant per la platja, el Club Nàutic i diversos carrers comercials, creant un
registre cinematogràfic dels llocs evocats. Ens mostra també cossos gaudint de l'aigua, la vista del sol sobre el mar, un quiosc, la façana d'un teatre, taques d'humitat
a la paret, una flor, un grup d'amics a la terrassa d'un bar... tot està allà, present en el record, encara que tot podria ser imaginat.
+ Saber-ne més

ERICK BELTRÁN

Ziggurat-unidad, 2020. Tinta sobre paper. 21 dibuixos de 71 x 74 cm cadascun.

ERICK BELTRÁN
Ziggurat-unidad, 2020
L’obra Ziggurat-unidad d’Erick Beltrán està inspirada en el llibre Against His-Story, Against Leviathan! de Fredy Perlman (1983). Es tracta d'una perspectiva crítica
personal sobre la civilització i la societat contemporànies. Aquest llibre va definir per primera vegada l’anarco-primitivisme i va ser una font important d'inspiració per a
les perspectives anti-civilització en l'anarquisme contemporani, més notablement en el pensament del filòsof John Zerzan.
Aquesta última obra d’Erick Beltrán, realitzada durant els mesos d'abril i maig 2020, durant el confinament, segueix en la línia d'alguns dels seus últims treballs, al
voltant de la crítica al jo, una reflexió que va des del filosòfic al social sobre la unitat i l'origen de la civilització i el capitalisme.
+ Saber-ne més

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

