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L’exposició presenta els resultats dels treballs desenvolupats
pels postgraduats del màster en Producció i Recerca Artística
de la Universitat de Barcelona, dins la línia «Art i Contextos
Intermèdia». Incideix especialment en el seu caràcter
intermèdia, a través de vies experimentals pluridisciplinàries,
de pràctiques artístiques en permanent expansió i de processos
d’investigació, regeneradors de les arts.
Els treballs d’aquesta promoció de creadors mostren
la pluralitat de manifestacions i relacions amb el món i
el pensament. Des de diferents posicionaments, indagacions i
registres, hi trobarem: poètiques migratòries transfrontereres
(C. Piedrahita), alteracions d’esferes urbanes (V. Castillo),
desconstruccions del Manual del bon artista (S. Lorite),
confrontacions laborals art-treball (J. Perkin) i percepcions
pertorbables de la materialitat (D. Portela). També: la vindicació
de la infantesa descontaminada (C. Saiyin), la recerca del sagrat
ocult (J. Villaplana), la cartografia dels vincles (F. Pons),
la recreació d’un jardí de relacions afectives (D. Vargas),
el qüestionament mediàtic del sofriment (M. Porta) i el ritual
de sanació ecològica (M. Marvila).
Una part dels creadors ha gaudit de residències als espais de
la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, compartint la darrera fase
dels seus estudis i la producció artística dels seus treballs de
Fi de Màster. La col·laboració entre l’Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB) i la Universitat de Barcelona (UB) té com a
objectiu fer efectiva la transferència de les recerques artístiques
i obrir necessàries vies de permeabilitat cultural per
als seus resultats, dins l’entrellat contemporani de la ciutat.

Lídia Górriz
Coordinació TFM - Línia Art i Contextos Intermèdia
Màster Producció i Recerca Artística
Universitat de Barcelona
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DANIELA VARGAS

JOAN VILLAPLANA

Flora levita en el deseo, 2019

Setanta mil vels de llum i de tenebres I
i II, 2018
Sense títol, 2019

Cali (Colòmbia), 1989

Flora levita en el deseo es desenvolupa
a través d’una recerca que reflexiona
sobre les múltiples i variades formes de
relacionar-se en el plànol sexoafectiu,
i sobre fer també una aproximació a
l’amor, tenint en compte la complexitat
i l’estranya fragilitat que caracteritza
els vincles afectius de l’actualitat. En
projectes artístics anteriors, el discurs
entorn del concepte de l’amor ha estat
una constant de reflexió, on determinats
ritus com ara la boda nupcial, amb els
seus costums i les seves simbologies,
han estat reinterpretats mitjançant un
qüestionament i una anàlisi detallada.
Flora levita en el deseo és, llavors, el
resultat de certes circumstàncies específiques, on l’experiència íntima pròpia
i aliena recull el testimoniatge d’aquells
símptomes que habiten en el desig, el
seu caràcter fugaç i la necessitat intensa
de generar vincles afectius en la societat
actual. Per tot això, sorgeix un discurs
que evidencia el que acabem de dir.
da.vargasvictoria@gmail.com
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VALERIA CASTILLO

DOMINGO PORTELA

SARA LORITE

VALERIA CASTILLO
01 / 14

Dinámicas íntimas en el espacio público,
2018

Disección
DIS_TRA#000, 2019
DIS_NEG#000, 2019

DOMINGO PORTELA
07 / 11

La ciutat es mou al ritme dels seus
habitants a la manera d’un ésser multicelular, on cada individu actua com un
rizoma en el conjunt. Cada persona hi
representa un espai privat. La càmera
fotogràfica permet accedir, des d’una
distància no amenaçadora, a aquesta
bombolla de privadesa de les persones
i capturar un moment íntim dins d’allò
públic, en la voràgine de la ciutat. Les
fotografies d’aquesta mostra retraten
la quotidianitat de la ciutat, persones
sumides en la seva pròpia experiència
d’allò urbà. No en sabem res, d’aquestes persones, més enllà del que la imaginació ens en diu. Aquestes imatges
representen moments espontanis que
capturen l’essència en aquest instant de
temps, en el qual, d’acord amb Susan
Sontag, el fotògraf domina la situació.
Què veu? «No ho sabem. I no hi fa res.
És un esdeveniment: alguna cosa digna
de ser vista, i per tant digna de ser
fotografiada».

Las treinta y siete reglas del buen
artista, 2019
Manifiesto del (Buen-/Des-/No-) artista,
2019
— Borrador Núm. 52 — Deconstrucción
del manual de artista, 2019

Manresa, 1976

L’Islam assenyala que la pau de Déu
està velada per setanta mil cortines de
llum i de tenebres sense les quals es
consumiria tot allò que la seva mirada
copsés. Tanmateix, quan Moisès baixà
del Mont Sinaí va haver de velar-se la
cara per parlar al poble hebreu.
La unitat ha sigut un concepte ubicat
entre els límits de la raó i del pensament
religiós en les tradicions occidentals i
orientals des dels orígens d’aquestes
civilitzacions. No només s’ha tractat des
dels inicis del pensament filosòfic, sinó
que ha vehiculat el pensament religiós
dels monoteismes i de les espiritualitats orientals. En la mística de totes
aquestes tradicions convergeix aquesta
idea en comú tractada amb diferents
noms com el ser, el real, Déu o el buit.
Totes coincideixen a abocar-se a la noció
del no-res i al silenci visual davant la
necessitat de desbordar els límits del
llenguatge per representar la imatge del
que no pot tenir imatge. Una imatge que
sempre ha d’estar velada.
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Caracas (Venezuela), 1985
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contact@valecast.com

Totana (Múrcia), 1979

En el context occidental en què ens
trobem, ens veiem immersos en una
inèrcia aclaparadora d’estrès, ansietat i
hostilitat. És difícil trobar-hi un espai vital
de calma i pau, i és d’aquesta dificultat
d’on neix en mi un instint entre impuls
i necessitat que anomeno la pulsió del
formal: una pulsió artística on la creació
de la forma tracta d’obrir-se pas per
mitigar la tensió.
És a partir d’aquí que sorgeix el plantejament conceptual de disseccionar aquesta forma en planxes per examinar-la
amb detall, reconstruir-la o buidar-la. La
meva intenció és generar una percepció
espacial i el concepte de volum utilitzant
els mínims elements plans possibles. A
través d’allò estètic i allò formal, d’allò
mínim i allò concret, aconsegueixo
trobar la calma i la pau, i dissipar per fi
aquesta tensió.

Abrera (Barcelona), 1993

Els artistes generalment descobreixen
com ser artistes de la manera més difícil. La primera diferència entre aquesta i
la manera fàcil és que la difícil és l’única
que funciona. La segona diferència és
que la fàcil, en realitat, no existeix.
Quitarse la razón para generar nuevas
razones és un conjunt de tres peces
que posen de manifest la necessitat
d’interrogar-se i de revisitar la figura de
l’«artista» en la temporalitat contemporània. A través d’una intervenció sonora,
un procés relacional i una publicació,
aquesta proposta convida a reflexionar
sobre una recopilació de trenta-set
enunciats per a la seva desconstrucció o
reconfiguració.
lorite.sara@gmail.com

info@domingoportela.com
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Sulla Palude, 2019

La obra y la obra, 2019

Remembranza transmigratoria, 2019

Blood is thicker than water (Anatomia
d’una illa), 2019

Look! The smile on their faces will
shine, 2019

Entenc l’entorn com un organisme viu
i hi practico un apropament sensible,
creixent, de vincles afectius amb els
elements que el conformen, en un desig
de pertànyer-hi. Caminant per un espai
d’aigua i de trobada enmig de la serra de
Collserola, he contemplat durant quatre
mesos la convivència entre habitants i
visitants que l’ocupen, observant que
l’element connector és l’aigua i que
l’acte de contacte que hom hi practica
és el d’abocar-hi tota mena d’éssers i
d’objectes. Adoptant l’acte d’ofrenar,
he volgut teixir nous vincles, en una
proposta de respecte i amor cap a un
entorn que percebo maltractat.

Hegel diu que a través de la labor establim una relació amb el món natural i
amb els nostres desitjos, i en el procés
podem reconèixer les nostres habilitats
i poders, i desenvolupar-nos com a
éssers autoconscients. Durant els últims
sis mesos he estat reflexionant sobre
les connexions i diferències entre la labor i els treballs artístics, focalitzant-me
principalment en tres línies: representacions artístiques del treball laboral,
artistes/paletes i labor com a art. Les
obres exposades a Fabra i Coats són un
reflex directe d’aquesta recerca teòrica,
i s’hi posen en pràctica aquestes tres
variables en primera persona: treballant
en la construcció, considerant la creació
artística com un treball laboral i creant
representacions pictòriques de treballadors, i incorporant composicions florals,
fetes per Carolina Spencer. El desig
d’agregar aquest element va sorgir després de contemplar el treball en equip
que es desenvolupa en el sector de la
construcció, i en el qual es reflecteixen
algunes de les característiques principals del món laboral en general.

Aquesta obra és una col·lecció d’expressions artístiques que han sorgit
de l’escolta profunda dels records de
migrants amb origen colombià. Mitjançant aquesta escolta més enllà del so,
busco representar aquestes memòries
de la infància que m’han estat confiades
i, així, albirar allò que ens uneix i passa
desapercebut. Aquests relats flueixen a
través de mi per entreteixir-los poèticament i crear un món comú que reposa
entre el passat i l’ara. Així com migren
els nostres cossos, migren els nostres
somnis, els nostres records i el nostre
origen. Escoltant-nos, podem transcendir límits geopolítics i temporals, i així
compondre un imaginari col·lectiu propi i
un sentit de pertinença transfronterer.

Un acto de barbarie (Imágenes contra
las imágenes), 2019
Un acto de barbarie (Valen más mil
palabras), 2019

Barcelona, 1991

mariaimarvila@gmail.com

Banbury (Regne Unit), 1990

joshuaperkin@hotmail.co.uk

Cali (Colòmbia), 1987

cat.piedrahita@gmail.com

Barcelona, 1972

La relació que establim amb els espais
familiars físics i simbòlics és diversa i
crea interferències, dislocacions, irrupcions culturals que configuren la nostra
memòria i la nostra identitat. Blood is
thicker than water explora la relació amb
la terra i la cultura dels nostres avantpassats. Partint d’aspectes autobiogràfics,
estableixo un diàleg crític amb el lloc
d’origen del pare, l’illa de Mallorca. Reviso conceptes com els vincles de sang,
l’illa, la infantesa, el paradís perdut, el
sentiment de pertinença o forasteria
respecte a allò que ens és suposadament proper i la construcció de la pròpia
identitat. Una enciclopèdia heretada
dona pas a l’elaboració d’una cartografia
personal de l’illa. Un mural de pàgines
intervingudes amb dibuix, pintura i altres
tècniques, extretes dels 10 volums de la
Història de Mallorca de J. Mascaró Pasarius, editada el 1971. L’espai arquetípic
és reconquerit en ser representat amb
la creació d’aquest gran palimpsest. A
partir de la vivència personal digerida i
regurgitada per l’artista, el vincle amb la
terra dels avantpassats torna a l’esfera
pública en forma d’instal·lació pictòrica.

Barcelona, 1972

Un acto de barbarie (Imágenes contra
las imágenes) és un conjunt d’escultures en bronze de petites dimensions que, suspeses en varetes d’acer,
travessen violentament el mur blanc de
la sala d’exposicions. És un procés basat
en la selecció de fotografies preses de
la premsa diària impresa, on es mostren
persones que pateixen conflictes avui
dia.
Està vinculada, a més, amb la publicació
(Un acto de barbarie. Valen más mil palabras), on s’eludeix la imatge i s’amplien
els peus de foto d’algunes fotografies
(aparegudes també a la premsa impresa
des del començament d’aquest any), en
una mateixa revisió de notícies que tenen normalment un impacte momentani
i les víctimes de les quals desapareixen
ràpidament de l’interès mediàtic.
Una reflexió que explora la impossibilitat
de representació de la tragèdia aliena i,
d’aquesta manera, fa evident com es cosifica, es generalitza i s’estigmatitza en
aquest tipus de textos/imatges
mportadom@hotmail.com

felix.pons@hotmail.com

SuZhou (China), 1982

Look! The smile on their faces will shine
és una obra on la simplicitat d’elements
al·ludeix a la representació de l’alegria, a
través de quatre grups de nens i sobre
teles circulars (tondos), formant una
concisa instal·lació a l’espai.
Iconogràficament inspirats en dibuixos
de la cultura xinesa tradicional, s’hi
adapten reflexions contemporànies
amb l’objectiu d’expressar la puresa i
la innocència natural. En gran manera, i
comparativament amb el món adult, els
nens mantenen l’estat innocent de l’ésser humà. No s’han tenyit de la pols de
la societat, i la bellesa del seu somriure
pot contaminar la trobada d’aquesta
amb el seu entorn.
Una proposta on les imatges pretenen
infectar i interpel·lar la realitat, rememorant la manera com solien ser les
coses. La cerca i recuperació d’un estat
original, d’una essència basada en la
senzillesa, que concentri novament la
innocència en la naturalesa humana per
tornar al nostre veritable jo.
darcy_t@163.com

