
 
 

 
 

 

 
Inauguració 10.12.20, 16-20.30h. Amb la presència de les artistes. 
Exposició 11.12.20 - 27.02.21 
 
 
Ens complau presentar la tercera exposició de Cabello/Carceller a Galeria Joan Prats, titulada I Am A Stranger, And I Am 
Moving, en la qual mostrem obres recents: dibuixos, instal·lació, vídeo i fotografies.  
 
L’exposició es planteja com el capítol d’un assaig la temàtica central del qual gira entorn del vídeo Movimientos para una 
manifestación en solitario i que inclou també altres temes presents en els dibuixos de Notas al pie i les fotografies. 
Aprofundeix en qüestions fonamentals en l’obra de Cabello/Carceller com la solitud amb la qual conviu qui dissenteix de 
les majories, la necessitat de mantenir una postura crítica bel·ligerant en la defensa del dret a les llibertats d’elecció i de 
transformar el limitat règim d’afectivitats en el qual ens movem. 
 
El títol de l’exposició és una cita de l’última conferència que va donar David Wojnarowicz abans de morir de SIDA el 1992 
que fa referència a la sensació d’estranyesa que acompanya al cos malalt, però també a un cos menyspreat que la 
societat preferiria expulsar. David Wojnarowicz és un dels i de les artistes que apareixen en els dibuixos i collages de 
Notas al pie, que trobem a la primera sala, juntament amb Tórtola Valencia, Pedro Lemebel, Agustina González López i 
Hélio Oiticica. Cabello/Carceller posen en contacte passat i present, parlant de qui ha qüestionat amb els seus cossos 
l’heteronorma, des d’una dissidència que ha estat capaç de transformar malaltia, rebuig i, fins i tot, odi en poesia.  
 
Per aquest odi va ser afusellada Agustina González López a Granada, en els mateixos dies que Federico García Lorca, i 
oblidada després. Va ser ella qui va definir com a “bogeria social” la persecució i ridiculització que va patir per les seves 
diferències. Tórtola Valencia va viure la seva sexualitat el més obertament que la seva època li va deixar, alliberant el seu 
cos i, a la vegada, els cossos, en una cerca de noves formes d'expressivitat física. Pedro Lemebel es va atrevir a 
enfrontar-se al carrer a la dictadura xilena, però també als sectors més rancis de l'esquerra marxista, recelosa davant la 
força revolucionària de la travesti, davant el seu qüestionament de l'ordre patriarcal i la seva obligatòria conformitat de 
gènere. També Hélio Oiticica, un anarcoartista, va ser pioner d'unes pràctiques relacionals que va voler carregar de 
continguts revolucionaris, reunint les estètiques de les avantguardes russes amb els cossos dansaires de les faveles, en 
una festa de color i expressió lliure, com són els Parangolés. 
 
El vídeo Movimientos para una manifestación en solitario presenta un cos que esdevé una manifestació en ell mateix, un 
cos rebel que qüestiona les normes identitàries, amb moviments, actituds, maneres d'estar possibles en l'acció de 
reivindicar-se políticament. Aquest cos es troba sol, però apoderat en la consciència que la seva presència és en ella 
mateixa una presència transformadora, la feminitat de la qual li dóna força alhora que seria la causa de la seva 
marginalització social. La performer sosté una pancarta que està present en l'exposició i que cita un fragment d'una 
coneguda frase de Baruch Spinoza, Lo que puede un cuerpo, que ha obert la porta a la sustentació filosòfica de la teoria 
dels afectes. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cabello/Carceller és un equip d’artistes format el 1992 per Helena Cabello (París, 1963) i Ana Carceller (Madrid, 1964). 
Viuen i treballen a Madrid. Al llarg de la seva trajectòria, han desenvolupat un treball interdisciplinari que utilitza diferents 
mitjans (instal·lació, vídeo, escriptura, dibuix) per examinar les formes de representació hegemòniques a les pràctiques 
visuals. Han estat incloses a Art and Queer Culture, una investigació històrica escrita per Catherine Lord i Richard Meyer. 
La seva obra apareix també a The Queer Art of Failure de Jack Halberstam, així com al pròleg de l’edició espanyola de 
Female Masculinity (Masculinidad femenina) del mateix autor. Una selecció de les seves exposicions inclou: Acció. una 
història provisional dels 90, MACBA, Barcelona, Feminismes!, CCCB, Barcelona; Queer Stories, Tranzit, Bratislava, 
Eslovàquia; Hors Pistes. El arte de la revuelta, Centre Pompidou París i Málaga; Los sujetos, Pavelló Espanyol de la 53 
Biennal de Venècia; Global Feminisms, Brooklyn Museum, Nova York i Davis Museum, Wellesley College, EUA; Fiction 
and Reality, MMOMA, Moscow Museum of Modern Art, Moscou; BB4 Bucharest Biennale: On Producing Possibilities, 
Bucarest, Romania; Bienal Latinoamericana de Artes Visuales, Curitiba, Brasil;  re.act feminism. A Performing Archive, 
Akademie der Künste, Berlín i altres seus europees; Nuevas Historias. A New View of Spanish Photography and Video, 
Stenersen Museum, Oslo, Noruega, Kuntsi Museum of Modern Art, Vaasa, Finlàndia, Kulturhuset, Estocolm, Suècia, 
Royal Library, Dinamarca; Genealogías Feministas, MUSAC, León; The Screen Eye or The New Image, Casino 
Luxembourg, Luxemburg; En todas partes, CGAC, Santiago de Compostela. Entre les seves exposicions individuals 
destaquen: Gender Is Political, Regelbau 411, Thyholm, Dinamarca (2020); Borrador para una exposición sin título, 
MUAC Mèxic (2019), CA2M Móstoles (2017) i MARCO Vigo (2016); Lost in Transition _un poema performativo, IVAM, 
València (2016); MicroPolíticas, MicroPoéticas, Sala La Patriótica/CCEBA Buenos Aires, Argentina (2012); Off Escena; Si 
yo fuera..., Abierto X Obras, Matadero Madrid (2011); Archivo: Drag Modelos, Galeria Joan Prats, Barcelona (2010) i 
CAAM, Las Palmas de Gran Canaria (2011); A/O (Caso Céspedes), CAAC Sevilla (2010). El 2021, presentaran una 
exposició individual a l’Azkuna Zentroa de Bilbao. 
 
 
* Aquesta informació es complementarà amb un text curatorial sobre l’exposició de Pablo Martínez (Valladolid, 1979. Cap de Programes al 
MACBA, Barcelona) 
 
 
 
* Per a facilitar-vos més informació i imatges, contactin amb galeria@galeriajoanprats.com 
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