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Pòster, llista d’objectes comprats sota el criteri
“Rare et Magnifique”.

Poster, list of objects bought using the search criteria
“Rare et Magnifique”.
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En aquesta publicació ens plantegem iniciar una visibilització del procés d’edició tot aportant
dues versions a l’Acte III com a gest que posa al descobert les veus individuals que componen
el treball col·lectiu de l’equip tutorial de la Sala d’Art Jove 2012. José Antonio Delgado i Judit
Vidiella inicien aquest exercici dialògic i coral que continuarà en les successives edicions.
José Antonio Delgado: En el tercer acte d’OUVERTURE, arriben al format expositiu els
projectes de creació de Lúa Coderch, Juan Crespo, Eloi Dalmau, Jordi Ferreiro i Adrianna
Wallis, es manté actualitzat i consultable l’arxiu de totes les activitats realitzades fins avui i
continua en funcionament el dispositiu de missatges sonors dels autors que no prenen part
en aquesta exposició.
Dues estratègies d’aproximació recorren l’Acte III: l’acció performativa com a reactivador
de la capacitat crítica i transformadora de l’acció artística i l’ús de la veu pròpia i aliena en
jocs d’usurpació identitària. La seva aplicació provoca subversions del missatge original,
aproximacions ficcionals a la realitat i actes personals d’enunciació que plantegen alteracions
espacials i paradigmàtiques.
A OUVERTURE. Acte III, hi conflueixen reinterpretacions subjectives i crítiques del
document i les seves “formes” històriques i mediàtiques (Lúa Coderch i Juan Crespo), accions
sobre l’espectador i els objectes artístics que reubiquen el valor i el paper de l’art (Jordi
Ferreiro i Adrianna Wallis), i l’enunciació performativa d’àrees sensibles i intermèdies en el
binomi públic-privat (Eloi Dalmau).
Judit Vidiella: Lúa Coderch (Eco, the girl with no door on her mouth) s’interessa per les
pràctiques d’enunciació, i ho fa encarnant diversos tipus de registres i discursos, quasi en
un exercici de ventriloquia. Eloi Dalmau (Recitales para interfono) experimenta amb l’espai
intermedi del porter automàtic, entès com un context de circulació d’informacions íntimes o
de la comunitat; un recital de relats en què el carrer esdevé el lloc de “recepció” i de trobada
d’una obra participativa. Jordi Ferreiro (El traje nuevo del emperador) fa una relectura d’aquesta
faula clàssica per repensar la relació entre l’espectador i l’obra d’art a través de la visita guiada;
una pràctica-performance en què l’orador (pregoner, músic, actor…) “manipula” els significats.
El projecte de Juan Crespo (Los anales de la historia) qüestiona la disciplina històrica com
una veritat objectiva. A través de la ironia i la ficció es visibilitzen els mecanismes de legitimació
històrica que no són més que “una acumulació de consciències subjectives”. Adrianna Wallis
(Rare et Magnifique) col·lecciona objectes, sentiments, usos, memòria i històries que es posen
en escena a través de la destrucció i la metamorfosi. D’aquesta manera, allò que és quotidià
esdevé un nou objecte preuat i artístic.
En definitiva, Ouverture. Acte III ens convida a la reflexió sobre la funció de l’art com un
acte de màgia o d’engalipada; la legitimitat dels discursos històrics i artístics; la caducitat
del que es considera rellevant en cada moment i en cada context (històric, artístic); els
canvis estilístics; els usos polítics de l’art; les ficcions i convencions històriques; els actes
d’enunciació com a micropolítiques de la quotidianitat, entre d’altres. Qüestions que no
s’esgoten aquí, sinó que han estat presents a Ouverture. Acte II i ho seran també en altres
projectes i actes d’Ouverture.

In this publication we offer a look behind the scenes of the editorial process by offering two
versions of Act III that reveal the individual voices that make up the collective work of the Sala
d’Art Jove 2012 team of tutors. José Antonio Delgado and Judit Vidiella begin this dialogical group
exercise, which will continue in future editions.
José Antonio Delgado: In the third act of OUVERTURE, Lúa Coderch, Juan Crespo, Eloi
Dalmau, Jordi Ferreiro and Adrianna Wallis’s creative projects go on show; the archive of all
activities to date is updated; and the sound messages from creators not taking part in this
exhibition remain available for listening.
Two parallel strategies run through Act III: performative action designed to reactivate the
critical, transformative power of artistic action and the use of creators’ own voices and those
of others in role-swapping games. The result subverts the original message, creates sparks
between fiction and reality, and drives personal statements hinting at changes in space and
paradigm.
OUVERTURE. Act III combines subjective, critical reinterpretations of the document and
its historical and media “forms” (Lúa Coderch and Juan Crespo), actions on viewers and
artistic objects that rethink the value and role of art (Jordi Ferreiro and Adrianna Wallis), and
performative statements of sensitive, intermediary areas in the public-private pairing.
Judit Vidiella: Lúa Coderch (Eco, the girl with no door on her mouth) is interested in utterance
acts and does so through different kinds of registers and discourses, almost like ventriloquism.
Eloi Dalmau (Recitales para interfono / Intercom Readings) experiments with the intermediary
space of the intercom, understood as a context for circulating private or shared information, by
means of a reading of stories in which the street becomes a “reception” and meeting place for a
participatory work. Jordi Ferreiro (El traje nuevo del emperador / The Emperor’s New Clothes)
offers a rereading of this classic tale to rethink the relationship between viewers and a work
of art through a guided tour, an action-performance in which the orator (presenter, musician,
actor…) shapes meaning.
Juan Crespo’s (Los anales de la historia / The Annals of History) project questions the
subject of history as an objective truth. Irony and fiction reveal the mechanisms of historical
legitimisation, which are simply “an accumulation of subjective consciences”. Adrianna Wallis
(Rare et Magnifique) collects objects, feelings, uses, memory and stories staged through
destruction and metamorphosis. In this way, the everyday becomes a new, priced artistic object.
In short, Ouverture. Act III invites visitors to think about the function of art as a magic act or
trick, the legitimisation of historical and artistic discourses, the limited lifetime of what is seen
as relevant at each and every moment and context (historical, artistic), stylistic changes, the
political uses of art, historical conventions and fictions, and utterance acts as micro-politics of
every life, amongst others. The issues were also present in Ouverture. Act II and we shall return
to them again in other Ouverture acts and projects.

Acte III
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Lúa Coderch
Eco, the girl with no door on her mouth, 2012. Instal·lació
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Eco és un projecte d’enunciació, en el
sentit més literal possible. La parla —tant
el fenomen físic de l’articulació sonora
com la configuració del discurs— es podria
entendre com un dels estadis més primaris
de formalització, en el transcurs de la qual, a
més, es posa en joc una alquímia particular
entre l’interior i l’exterior. La veu és una
pantalla, una escenificació.
Per la mateixa lògica de la
representació, igual que succeeix amb l’art,
el màrqueting o l’economia especulativa,
la parla es basa en la creació d’una
aparença —seducció, brillantor, carisma—
d’infinitud a partir de quelcom finit. També
en aquest cas la creació de valor depèn,
en última instància, de l’opacitat dels
seus procediments, de la mateixa manera
que en el capitalisme primitiu el valor es
generava en l’obscuritat de la fàbrica i els
seus engranatges: la matèria primera sortia
convertida en mercaderia, no només com
a matèria processada, sinó com a producte
investit de quelcom immaterial, [d’]una
dimensió auràtica difícilment quantificable.
Un primer estadi d’aquest mateix
projecte consistia precisament en un intent
—inevitablement fracassat— de desvincular
la veu de la noció d’interior, construint
una veu tan humana com fos possible a
partir d’una ordenació particular d’objectes
perfectament convencionals i individualment
recognoscibles: una aspiradora domèstica,
una canonada, un megàfon...

Aquesta intenció, la de desvincular la
veu d’un interior, és present també ara
en l’encarnació o repetició de tot tipus
de discursos i confessions públiques de
terceres persones, però sobretot busco
treballar amb aquests actes d’enunciació
des d’una lògica de deflació o empobriment,
de “regressió” dels espectres del valor als
seus suports materials, a la seva articulació
física. No hi ha cap voluntat d’interpretació
o hermenèutica dels discursos, sinó
una exploració superficial, un exercici
d’obediència: si riu, si fa una pausa aquí, si
posa èmfasi en una paraula concreta.
En tot cas, una persona que repeteix
o imita les paraules, les idees o els actes
d’un altre de manera servil, per devoció
o per manca d’originalitat, dignitat o
criteri, és algú que ha perdut. La pèrdua
o l’empobriment i, per tant, també la
disponibilitat, és precisament el potencial
d’aquest acte estúpid en tant que acte
d’enunciació.
Eco, the girl with no door on her mouth
és una referència a “The Gender of Sound”,
el darrer capítol del llibre d’Anne Carson
Glass Irony and God, disponible per a
consulta a la Sala.

Lúa Coderch (Iquitos, Perú, 1982). Recentment
ha mostrat el seu treball a EspaiDos, Terrassa
La Capella, Barcelona Arts Santa Mònica,
Barcelona; TPS, Barcelona; o IKAS art,Bilbao.
Actualment és artista resident a SMART Project
Space (Amsterdam), en el marc del programa
d’intercanvi internacional HANGAR-AECID. El
2011 ha estat seleccionada per BCN Producció’11.
Forma part del Col·lectiu Turismo i de Sons de
Barcelona.
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“Orientaciones para la propaganda oral”.
A partir d’un document original dels arxius de la CNT,
International Institute of Social History (Amsterdam)

Lúa Coderch

“Guidelines for oral propaganda”.
Based on an original document from CNT archives at the
International Institute of Social History in Amsterdam

Eco, The Girl With No Door On Her Mouth, 2012. Installation

Eco is an utterance-based project in the
most literal sense possible. Speech
– both the physical phenomenon of sound
articulation and the configuration of
discourse – can be understood as one of the
primary stages of giving shape to ideas, and
one which sparks a unique alchemy between
the inside and outside. The voice is a screen,
a stage.
By the same logic of representation,
just as happens with art, marketing or
speculative economics, speech is based on
creating an infinite appearance – seduction,
dazzle, charisma – from something finite.
Furthermore, in this case, at the end of the
day creating value depends on the opacity
of its procedures, in the same way that
primitive capitalism creates value in the
dark workings of factories: the raw material
leaves as goods - not just processed
material, but a product invested with
something immaterial, an auratic dimension
difficult to quantify.
One early stage in this same project
consists precisely in trying – inevitably
unsuccessfully – to separate the voice
from the notion of the interior by creating
as human a voice as possible by arranging
perfectly ordinary and individually
recognisable objects; a household vacuum
cleaner, tubes, a megaphone…

This attempt to separate the voice from an
inside is also found in the embodiment or
repetition of all kinds of different public
discourses and confessions by third
parties; above all, though, I try to work with
these utterance acts from a deflationary
or impoverishing logic, by returning the
spectres of value to their material supports,
to their physical articulation. There is no
desire to interpret or explain the discourses,
just a superficial exploration, an exercise in
obedience: whether they laugh or pause here
or stress a specific word.
Someone who merely repeats or
imitates someone else’s words, ideas or
acts, out of devotion or a lack of originality,
dignity or criteria, is someone who has lost.
The loss or impoverishment and, therefore,
availability is precisely the potential of this
pointless utterance act.
Eco, the girl with no door on her mouth
is a reference to “The Gender of Sound”, the
last chapter in Anne Carson’s book Glass
Irony and God, a copy of which is available for
reference at the Sala.

Lúa Coderch (Iquitos, Peru, 1982) has recently
exhibited her work at EspaiDos (Terrassa),
La Capella (Barcelona), Arts Santa Mònica
(Barcelona), TPS (Barcelona) and IKAS art
(Bilbao). She is currently artist in residence
at SMART Project Space (Amsterdam) as part
of the Hangar-AECID international exchange
programme. In 2011 she was selected for BCN
Producció’11. She is a member of the Turismo and
Sons collectives in Barcelona.
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Juan Crespo
Los anales de la historia, 2012. Instal·lació
Los anales de la historia és un tríptic
construït, des de la ironia, per apropar-se a
la concepció històrica com a dilema matriu.
L’anacronisme com a mode d’interpretació
històrica i el seu efecte “multiplicador”,
la revisió de la concepció d’historiografia
i els seus mètodes, i la utilització de l’art
com a eina no rígida per a una aproximació
derivativa a les maneres de llegir el passat.
1. Los anales de la historia
La primera obra del tríptic, que dóna nom al
projecte i n’assenta les bases conceptuals,
consta d’un seguit d’estadístiques
que reflecteixen el nombre de treballs
(pel·lícules, obres d’art, etc.) per any
(del 1900 al 2010) que passen a formar
part de les col·leccions d’un espectre
ampli d’institucions culturals, compost,
principalment, per filmoteques i museus
d’art contemporani.
Los anales de la historia posa en qüestió
el paper i la responsabilitat d’aquestes
institucions a l’hora de generar memòria
històrica, cosa que fan a través de les seves
col·leccions i del seu interès focalitzat en
una època o altra atenent esdeveniments
socials, polítics i econòmics. No obstant
això, es tracta d’una memòria històrica
(extrapolada al fet cultural) condicionada
per variables internes de la pròpia institució
com la territorialitat, la capacitat dels fons
d’adquisició o les relacions amb altres
organismes.
2. Conversaciones en los anales de la historia
Aquest treball mostra un sèrie de diàlegs
ficcionats que aborden la qüestió de
la legitimació històrica i la inevitable
càrrega subjectiva de la representació. Els
personatges elegits són icones universals
de la fotografia i la imatge en moviment
és propera al documental o a la intenció
documental. La seva tria és el resultat
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d’un criteri que oscil·la entre la proximitat
disciplinària i l’oposició ideològica.
Algunes de les temàtiques tractades
en els diàlegs són El documental y lo
objetivo, entre J.L. Godard i F.L. Heptener,
i Cine militante y realismo social, entre
Dziga Vertov i J.L. Clemente. Els diàlegs
mantenen sempre una estructura
general: un representant històric d’un
corrent cinematogràfic o fotogràfic de
reconeixement internacional debat amb una
figura del territori nacional que treballava
des d’una perspectiva disciplinària
comparable, generant en molts casos
anacronismes temporals.
3. Diez razones por las que este travelling
no pasará a los anales de la historia
La tercera peça parteix d’una autonegació
i pretén generar a través de la ironia una
reflexió sobre, un cop més, la legitimació
històrica i els agents o camins que generen
aquesta legitimació. Es tracta d’una
incongruència, ja que en el mateix moment
que es (re)produeix, el vídeo passa a ser
una acció històrica, per bé que de relativa
rellevància, presentant l’esdeveniment
local com a germen subjectiu susceptible
d’esdevenir un fet històric.

Juan Crespo (Saragossa, 1987) és llicenciat
en Belles Arts per la Universitat de Barcelona,
on també ha cursat el màster de Producció
i Investigació Artística. Treballa des d’una
perspectiva interdisciplinària aspectes relacionats
amb la interpretació historiogràfica. Algunes de
les últimes exposicions han tingut lloc a la Galeria
Senda (2012), Arts Santa Mònica (2012), així com en
el marc de Screen Festival (Barcelona, 2011 i 2012)
i el festival CineSeptiembre (2012).
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Estadística MNCARS de Los anales de la historia

MNCARS statistic from Los anales de la historia

Juan Crespo

Eloi Dalmau

Los anales de la historia [The Annals of History], 2012. Installation

Recitales para interfono, 2012 . Tres canales de video, flyers

Los anales de la historia is an ironic triptych
designed to explore historical conceptions as
a matrix dilemma: anachronism as a form of
historical interpretation and its “multiplying”
effect, revision of historiographical
conceptions and methods, and the use of
art as a flexible tool for creating a derivative
approximation to ways of reading the past.
1. The annals of history
The first part of the triptych, which gives its
name to the project and lays its conceptual
foundations, consists of a set of statistics
on the number of works (films, works of art,
etc.) by year (from 1900 to 2010) that become
part of the collections at a wide range of
cultural institutions, mainly film institutes
and contemporary art museums.
The annals of history questions these
institutions’ role and responsibility when
it comes to creating historical memory,
something they do through their collections
and their focus on a given period and the
social, political and economic events of
the time. However, this historical memory
(extrapolated to cultural expressions) is
constrained by the institutions’ internal
variables such as its territorial scope, the
availability of funds for acquiring new works
and relationships with other organisations.
2. Conversations in the annals of history
This piece shows a series of fictional
dialogues that explore the question of
historical legitimacy and the inevitable
subjective side to representation. The
people chosen are universal icons of
photography, and the moving image is close
to documentary or a documentary approach.
This choice is the result of a criterion that
oscillates between remaining true to the
discipline and ideological opposition.
The subjects covered in the dialogues
include El documental y lo objetivo /
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Documentary and Objectivity between J.L.
Godard and F.L. Heptener, and Cine militante
y realismo social / Militant Filmmaking and
Social Realism between Dziga Vertov and
J.L. Clemente. All the dialogues follow the
same general structure: an internationally
recognised historical representative of a
filmmaking or photography current holds
a debate with a Spanish figure who worked
from a comparable perspective in the
same discipline, often sparking temporal
anachronisms.
3. Ten reasons why this travelling shot
won’t go down in the annals of history
The third piece stems from self-denial
and takes a further ironic look at historical
legitimisation and the agents or paths that
create this legitimisation. It is somewhat
incongruent, given that at the very moment
it is (re)produced, the video becomes a
historical action, albeit of relative relevance,
by presenting the local event as a subjective
seed that can become a historical fact.

Si be la distinció entre àmbit públic i privat
sembla clara, el que ja no és tan clar és la
distinció entre l’àmbit públic amb l’espai
exterior del carrer i el privat amb l’espai
domèstic. Cada vegada més observem
accions privades a l’espai tradicionalment
públic del carrer i, d’altra banda, les noves
tecnologies ens permeten exercir activitats
socials des de la intimitat de l’àmbit domèstic.
Malgrat aquesta transformació
progressiva, sembla ser que entre aquests
dos espais encara es manté una línia
infranquejable que justifica l’existència
d’un espai intermedi de trànsit: la porteria.
És evident que la protecció de la propietat
privada i la seguretat física són elements
que a priori exerceixen un paper fonamental
en la construcció simbòlica d’aquest espai
que en l’actualitat és substituït en gran part
per la presència d’intèrfons.
L’intèrfon està situat al mig de dos mons,
no és veí ni transeünt, és l’espai de pas, per
on circulen informacions sobre la intimitat
de les persones que deixen de tenir sentit
fora dels límits de la comunitat i on no hi ha
lloc per a les relacions més personals en
haver eliminat d’aquesta manera la figura ja
obsoleta del conserge.
Recitales para interfono ocupa aquest espai
ambivalent i es planteja amb el format d’un
minifestival en què els intèrfons de diferents
edificis de Barcelona serveixen d’amplificadors
de concerts i recitals. En aquests recitals,

Juan Crespo (Zaragoza, 1987) graduated in fine
art from the University of Barcelona, where he
also studied for a master’s in production and
artistic research. He works on aspects linked
to historiographical interpretation from an
interdisciplinary perspective. He has recently
exhibited at Senda gallery (2012) and Arts Santa
Mònica (2012), as well as at Screen Festival
(Barcelona, 2011 and 2012) and CineSeptiembre
festival (2012).
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diverses persones i col·lectius reciten amb la
comoditat de fer-ho des de la intimitat de casa,
sense públic aparentment present.
Durant l’any s’han realitzat tres
rondes de recitals: la primera, durant el
mes d’abril; la segona, durant el Festus
de Torelló, a finals de juny, i la tercera
durant el mes d’agost. En cadascuna
d’elles s’ha comptat amb la participació
de poetes, escriptors, cantants, artistes
i altres persones que han aportat al
minifestival un aire multidisciplinari, amb
completa llibertat en tots els recitals. Per
promocionar cadascun d’aquests recitals
es va realitzar un programa de mà, a banda
de promocionar-los també a través de les
xarxes socials i el web del projecte (http://
recitalesparainterfono.wordpress.com), on
es poden escoltar i veure tots els recitals.
La documentació registrada ens
mostra les diferents reaccions de la gent
que passeja pel carrer que, còmplices del
recital o no, poden formar part i completar
l’esquema proposat: el receptor/públic
només és convidat a omplir els buits.
Eloi Dalmau (Blanes, 1987) es va llicenciar en Belles
Arts per la Universitat de Barcelona i va cursar
el màster de Producció i Recerca Artística de la
Universitat de Barcelona. En l’actualitat està cursant
el màster de Gestió Cultural a la Universitat de
Barcelona. Ha participat en exposicions col·lectives,
entre d’altres, a la Biennal de Valls (2009) i a la
Mostra d’Art Jove de Mataró (2009).

Recitales para interfono (Barcelona), Eloi Dalmau, 2012
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Eloi Dalmau

Jordi Ferreiro

Recitales para interfono [Intercom Readingscitals], 2012. Three video channels, flyers

El traje nuevo del emperador, 2012. Performance, 30 min

Although the distinction between the public
and private sphere might appear to be clear
cut, the line between the public sphere
and outside space on the one hand and
the private sphere and domestic space on
the other is no longer quite so obvious. We
see more and more private actions in the
traditionally public street space, and new
technologies let us carry out social activities
from intimacy of our own home.
Despite these progressive
transformations, there still appears to
be an impassable line between these two
spaces that justifies the existence of an
intermediate, crossing space: the intercom.
It is clear that the protection of private
property and physical security play a key
role in the symbolic construction of this
space which is now largely replaced by the
presence of intercoms.
The intercom is located between two
worlds; neither neighbour nor passerby, it is
a crossing place for information on people’s
private worlds that loses its meaning outside
the bounds of the building and where there
is no place for more personal relationships
now that the intercom has removed the need
for the now-obsolete figure of the porter.
Recitales para interfono occupies this
ambivalent space and takes on the format
of a mini-festival in which the intercoms
of different buildings in Barcelona act as
amplifiers of concerts and recitalsreadings.

At these recitals, different people and groups
perform from the intimacy of their own
home, with no audience apparently present.
Three series of recitalsreadings were
carried out over the course of the year:
the first in April, the second during the
Festus de Torelló at the end of June, and
the third in August. Each of them featured
poets, writers, singers, artists and other
people who were free to perform whatever
they liked, which gave the festival a
multidisciplinary feel. Each recitalevent was
promoted with a flyer, as well as on social
networks and the project website (http://
recitalesparainterfono.wordpress.com),
where all the recitalsreadings can be heard
and seen.
The recordings show the different
reactions of passersby, who, whether they
were aware of the recital or not, form part
of it and complete the setup: the receiver/
audience is invited to fill in the gaps.

Eloi Dalmau (Blanes, 1987) graduated in fine art
from the University of Barcelona, where he also did
a master’s in artistic research and production. He is
currently doing a master’s in cultural management
at the University of Barcelona and has taken part
in group exhibitions at the Valls Biennial (2009) and
the Mostra d’Art Jove in Mataró (2009).

El treball de Jordi Ferreiro navega entre
les línies de l’educació i la comunicació de
l’art a través d’accions participatives que
se situen a mig camí entre el happening i la
performance. El seu ús únic del llenguatge
humà converteix Ferreiro en un virtuós
de l’actuació lingüística, una actuació que
esgota en la seva execució, en la interacció
comunicativa. Aquest ús del llenguatge és
una activitat que, un cop realitzada, no deixa
rastre, no deixa una obra d’art darrere seu.
Els seus últims treballs s’han servit de
la ficció i de l’ús d’estructures invisibles per
segrestar l’espectador en una performance
participativa. La idea d’hiperficció explorativa
com a narrativa hipertextual, els recursos
de la conferència i el que ell ha batejat com
a hiperconferència, han estat el camí per
arribar, recentment, a un nou llenguatge
artístic a través dels diversos recursos de les
arts escèniques. El traje nuevo del emperador
pretén consolidar aquest nou llenguatge i
establir les bases de projectes futurs.
Serveix per a alguna cosa l’art? Qui és
el consumidor d’art? Qui hauria de serho? L’art és quelcom perpetu? La nostra
percepció de què és i què no és l’art canvia?
Hauria de canviar? Si la societat canvia, l’art,
alhora, no hauria de canviar?
Aquests són algunes de les
problemàtiques que dirigeixen aquest
projecte concret i, d’una manera més general,
la reflexió artística de Jordi Ferreiro. Per a
aquest artista, intentar explicar què és l’art és
el més semblant a explicar la màgia. Aquest
projecte tracta exactament d’això, de parlar
d’art i de portar al públic de la contemplació
a l’experimentació, a ensarronar-los com fan
els prestidigitadors amb els seus trucs de
màgia. La línia d’investigació gira al voltant de
la performance i la interacció amb el públic,
en un intent de manipular les dinàmiques del
creador-públic amb l’objectiu d’aconseguir
que tots dos voregin l’eufòria col·lectiva.

El títol de la faula de Hans Christian
Andersen, El vestit nou de l’emperador,
serveix com a punt de partida d’aquest
projecte en què, per mitjà de la instal·lació
i la performance, s’intenta modificar la
relació entre l’espectador i l’obra d’art. La
performance es basa en un format similar al
d’una visita guiada clàssica en un museu.
El principal motor del projecte sorgeix
a l’estudi de l’artista. La durada de la visita
i les diverses dinàmiques emprades es
basen en la seva experiència prèvia i en el
seu treball: explicar a la gent què es l’art
contemporani.
“Ho explico 3 o 4 cops a la setmana.
Explico per què serveix, a què s’assembla i
de vegades fins i tot quin gust té. Fa uns 5 o
6 anys que m’hi dedico, i de tant parlar-ne
m’han aparegut crisis de tota mena…”
Durant una mitja hora, l’artista s’erigeix
en orador-guia d’un recorregut pel pati de
la Sala d’Art Jove, amb l’ajuda de diversos
agents, durant el qual el públic és convidat
a participar. L’orador es col·loca davant del
públic i, servint-se d’una instal·lació a tall
d’attrezzo, intenta manipular els significats
de l’art, de la història i fins i tot de la mística
per recolzar el seu discurs.

Jordi Ferreiro (Barcelona, 1982) ha participat
en exposicions, tallers i accions, que han tingut
lloc a: MACBA, CaixaForum (Lleida i Tarragona),
Z33 (Hasselt, Bèlgica), Centre Cívic Can Felipa,
KKkB, Espai Cultural Caja Madrid, Ego Gallery,
Nau Estruch (Sabadell), Sala Muncunill (Terrassa),
galeria Zacheta (Varsòvia).

Recitales para interfono (Barcelona), Eloi Dalmau, 2012
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Projectes en exposició

Jordi Ferreiro
El traje nuevo del emperador [The Emperor’s New Clothes], 2012. Performance, 30 min
Jordi Ferreiro’s work aims to communicate
and educate about art through participatory
actions halfway between a happening and
a performance. His unique use of human
language makes Ferreiro a language
performance virtuoso whose work vanishes
in its very delivery. This use of language is an
activity that leaves no trace, no work of art
behind.
His recent work has drawn from fiction
and the use of invisible structures to ensnare
viewers and lead them into a participatory
performance. The idea of exploratory hyperfiction as a hyper-textual narrative and the
resources of a talk or what he has called
a hyper-talk have paved the way for a new
artistic language by means of different
performing arts resources. El traje nuevo
del emperador aims to consolidate this new
language and lay the foundations for future
projects.
Is there any point to art? Who consumes
art? Who ought to? Is art something eternal?
Does our perception of what is and isn’t
art change? Should it change? If society
changes, shouldn’t art change too?
These are some of the questions
addressed by this project in particular and
Jordi Ferreiro’s artistic reflection in general.
For him as an artist, trying to explain what
art is is the closest thing to explaining magic.
This project explores precisely that, talking
about art and transporting the audience
from contemplation to experimentation,
hoodwinking them with conjuring tricks. His
research line focuses on performance and
audience interaction in an attempt to shape
the dynamics between creator and audience
to ensure that both share in the collective
euphoria.

Il·lustració original de Vilhelm Pedersen per al conte
El traje nuevo del emperador

Original illustration by Vilhelm Pedersen for the story
of The Emperor’s New Clothes
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The title of Hans Christian Andersen’s
fable, The Emperor’s New Clothes, acts as
the starting point for this project that uses
installation and performance to shape the
relationship between viewers and works of
art. The performance is based on a similar
format to a traditional guided tour in a
museum.
The driving force behind the project
comes from the artist’s studio. The length
of the tour and the different dynamics
employed are based on his prior experience
and work: explaining what contemporary art
is to people.
“I explain it three or four times a week.
I explain what it’s for, what it’s like and
sometimes even what taste it has. I’ve been
doing it for five or six years, and talking
about it has led to all kinds of crises…”
With the help of several agents, the artist
becomes a guide leading the audience on a
half-hour promenade around the Sala d’Art
Jove courtyard. He places himself before the
audience and uses an installation as props
to twist the meanings of art, history and even
mysticism to support his argument.

Jordi Ferreiro (Barcelona, 1982) has taken part
in exhibitions, workshops and actions at MACBA,
CaixaForum (Lleida and Tarragona), Z33 (Hasselt,
Belgium), Centre Cívic Can Felipa, KKkB, Espai
Cultural Caja Madrid de Barcelona, Ego Gallery,
Nau Estruch (Sabadell), Sala Muncunill (Terrassa)
and Zacheta gallery (Warsaw), amongst others.
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Adriana Wallis
Rare et Magnifique, 2012. Vídeo, lingots / Video, ingots
Durant sis mesos l’artista va comprar una
sèrie d’objectes a Internet sota el criteri de
cerca “Rare et Magnifique”. Aquesta matèria
primera única es mol en pols i es converteix
en lingots. Els atributs “rar” i “magnífic”
no són característiques intrínseques dels
objectes, sinó que existeixen únicament a
la ment de qui els contempla en un context
donat, i divergeixen d’un individu a un altre.
La reducció dels objectes a pols permet
esborrar la forma (receptora i vincle d’una
apreciació personal), uniformant i extraient
l’essència “Rare et Magnifique” comú a
aquesta col·lecció eclèctica d’objectes.
Formalment i des de lluny, el lingot sembla
uniforme, amb una textura arenosa entre
el gris i marró. En apropar-se a l’objecte
és quan un pot observar els petis trossos
de plàstic rosa provinents d’un llum de la
Pantera Rosa, els puntets d’or d’una gerra
de licor napoleònica o uns trossets de vinil
que fa anys permetien reproduir un àlbum
de Jacques Brel.

For six months, the artist tracked down
and bought a series of objects online
by entering the search criteria “Rare et
Magnifique”. This unique raw material
was then ground down into a fine power
and turned into ingots. The attributes
“rare” and “magnificent” are not intrinsic
characteristics of the objects, but exist
only in the mind of the beholder in a
given context and vary from one person
to another. Grinding the objects down into
powder removes their form (as a receiver
and link to a personal appreciation)
and unifies and extracts the “Rare et
Magnifique” essence shared by this
eclectic collection of objects. Seen from
a distance, the ingots appear to have a
uniform grey/brown sandy texture. Up
close, though, details emerge: small
bits of pink plastic from a Pink Panther
lamp, golden finishes from a Napoleonic
liquor bottle or pieces of vinyl from an old
Jacques Brel album.

Adrianna Wallis (França, 1981). Adrianna Wallis
està fent l’últim curs de la carrera de Belles Arts a
la Universitat de Barcelona. Guanyadora del premi
Enjoia’t 2011, les seves obres poètiques van ser
seleccionades per al premi ArtFAD 2011. També
va guanyar el premi Raima 2008 i ha exposat en
diversos centres culturals de la ciutat, com la
Casa Elizalde. El 2012 va realitzar la seva primera
exposició individual a La Sala Vinçon de Barcelona.
www.adriannawallis.com

Adrianna Wallis (France, 1981) is studying for
her final year on a fine arts degree at the University
of Barcelona. She won the 2011 Enjoia’t award and
her poetic works were selected for the 2011 ArtFAD
award. She also won the 2008 Raima award and
has exhibited at several cultural centres in the city,
including Casa Elizalde. In 2012 she held her first
solo exhibition at Sala Vinçon in Barcelona.
www.adriannawallis.com

Projectes en exposició / Projects on show
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Vistes de l’exposició a La Sala Vinçon, 2012.
Exposició i procés de transformació d’objectes en lingots

Scenes from the exhibition at Sala Vinçon, 2012.
Exhibition and process of turning objects into ingots
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–
OUVERTURE
ACTE III

22.09.12
06.10.12

PROGRAMME
OF ACTIVITIES
–
OUVERTURE
ACT III

&

11:00h
Juan Crespo: Visitas guiadas
anacrónicas al Museu
d’Història de Catalunya
Museu d’Història de Catalunya,
plaça Pau Vila, 3, Barcelona

21.09.12

19:30h
Jordi Ferreiro: El traje
nuevo del emperador
Performance, 30 min

Sala d’Art Jove, Calàbria 147, Barcelona
Un recorregut pel pati de la Sala d’Art Jove
a manera de visita guiada performàtica, en
la qual el públic és instat a prendre part,
intenta manipular els significats de l’art, de
la història i fins i tot de la mística.

22.09.12
06.10.12
&

11:00 am
Juan Crespo: Anachronic
Guided Tours at the Museu
d’Història de Catalunya
Museu d’Història de Catalunya,
plaça Pau Vila, 3, Barcelona

Paral·lelament a Los anales de la historia,
treball que Juan Crespo exposa a la mostra
col·lectiva Ouverture. Acte III de la Sala d’Art
Jove i que s’emmarca dins d’un projecte més
gran anomenat Los anales de la historia, es
presenten dues accions, de caràcter obert
i públic, al Museu d’Història de Catalunya.
Aquest museu organitza la seva col·lecció
per plantes segons un ordre cronològic rígid
i invariable: comença a la prehistòria i acaba
en l’actualitat, segons anem pujant pisos.
La proposta consisteix en una selecció de
deu punts d’interès de les diverses èpoques
històriques que inclou el museu que donaran
peu a introduir de viva veu, i a un grup
reduït de persones (com una visita guiada
tradicional), algunes reflexions al voltant
de conceptes com ara l’anacronisme, la
teatralitat, la ficció, la relativitat temporal, el
discurs majoritari de la història i els aspectes
museològics, des d’una perspectiva crítica i
de relectura de la pròpia col·lecció del museu.
L’activitat tindrà una durada d’1 hora i
30 minuts.

21.09.12

19:30 pm
Jordi Ferreiro:
The Emperor’s New Clothes
Performance, 30 min

Sala d’Art Jove, Calàbria 147, Barcelona
A promenade performance / guided tour
around the Sala d’Art Jove courtyard that
invites the audience to explore the meanings
of art, history and even mysticism.

In parallel to Los anales de la historia, Juan
Crespo’s piece for the group exhibition
Ouverture. Act III at the Sala d’Art Jove, two
open, public actions are being performed
at the Museu d’Història de Catalunya. This
museum organises its collection on different
floors in a strictly chronological order:
starting with prehistory at the bottom and
ending with the present day at the top.
This piece involves selecting ten points
of interest from the different historical
periods at the museum which then form the
basis for a talk with a small group (like a
traditional guided tour) about concepts such
as anachronism, theatricality, fiction, time
relativity, the leading discourse in history
and aspects linked to museums from a
critical perspective to offer a rereading of
the museum’s own collection.
The activity will last one and a half hours.
Free activities. Limited places. Book beforehand by
emailing artjove.bsf@gencat.cat. More information at:
http://saladartjove.wordpress.com.

Assistència gratuïta. Aforament limitat (cal fer
reserva prèvia enviant un correu electrònic a
losanalesdelahistoria@gmail.com). Més informació
a http://saladartjove.wordpress.com.

Programa d’activitats
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Programme of activities

Crédits
exposició exhibition

Lúa Coderch
Juan Crespo
Eloi Dalmau
Jordi Ferreiro
Adrianna Wallis

Credits
sala d’art jove

publicació publication

equip tutorial
team of tutors

coordinació editorial
editorial coordination

José Antonio Delgado
Fito Conesa
Judit Vidiella
Cultural Nodes
(Quico Peinado +
Rachel Fendler)
Andrea Rodríguez
Veronica Valentini

Andrea Rodríguez
Veronica Valentini

coordinació d’educació
i de formació
coordination of education
and training

la correccional
(serveis textuals)
www.lacorreccional.net

disseny
design

Bis
www.bisdixit.com
traducció i correcció
translation and editing

Quico Peinado
Rachel Fendler
Judit Vidiella

dipòsit legal
legal deposit

coordinació de difusió
coordination of
communication

tiratge
edition

Fito Conesa
José Antonio Delgado

Aquesta publicació està sota
una llicència ReconeixementNoComercial-CompartirIgual
3.0 Espanya de Creative
Commons. Per veure una còpia
d’aquesta llicència podeu
visitar http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
legalcode.ca o bé enviar una
carta a Creative Commons, 171,
Second Street, Suit 300, San
Francisco, Califòrnia, 94105,
EUA.
This publication is under a
Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlike
3.0 Spain License. To see
a copy of the license, visit
http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.
en or send a letter to Creative
Commons, 171, Second Street,
Suite 300, San Francisco,
California, 94105, USA.
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3 500

muntatge
assembly

organitza
organized by

Oriol Fontdevila
Txuma Sánchez
Marta Vilardell
sala d’art jove

Generalitat de Catalunya
Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel. 93 483 83 61

col·labora
in collaboration with

metro

Línia 1 (Rocafort)
Línia 5 (Entença)
bicing

111 (Calàbria, 135)
262 (Rocafort, 103)
www.saladartjove.cat
www.gencat.cat/joventut/
salartjove
artjove.bsf@gencat.cat
horari

De dilluns a divendres,
de 10 a 20 h. Dissabtes i
diumenges tancat

Oriol Roset
suport de producció
production support

Can Xalant
Hangar
MACBA

Crèdits

coordinació
coordination

opening hours

Monday through Friday,
from 10 am to 8 pm. Closed
Saturdays and Sundays

120

121

Credits

OUVERTURE
CINC ACTES, DOS INTERLUDIS I ALTRES MOVIMENTS
FIVE ACTS, TWO INTERLUDES AND OTHER MOVEMENTS
13.04.12 – 31.01.13
OUVERTURE Acte I
Intro
13.04.12

Lúa Coderch / Juan Crespo /
Eloi Dalmau / Jordi Ferreiro /
Paula Giménez / Mercedes Mangrané /
Anna Moreno / Quim Packard /
David Proto / Barbara Sánchez /
Adrianna Wallis / Alba Aguirre,
Marta Bonhora, Belen Generelo,
Anna Margó, Mar Montobbio /
Joanna Empain, Ricard Escudero,
Simonetta Gorga / Enric Farrés & Quim
Packard / Ignasi Prat / Petia Cervera

OUVERTURE Interludi I
Escenaris videogràfics
Videographic Settings
22.05.12

En col·laboració amb el festival
Screen from Barcelona.
In collaboration with the Screen
from Barcelona festival.
Lúa Coderch i Hijos de Martín /
Juan Crespo / Eloi Dalmau /
Paula Giménez / Mercedes Mangrané /
Anna Moreno / David Proto /
Barbara Sánchez / Alba Aguirre,
Marta Bonhora, Belen Generelo,
Anna Margó, Mar Montobbio /
Joanna Empain, Ricard Escudero,
Simonetta Gorga / Enric Farrés i
Quim Packard / Petia Cervera

Ouverture

OUVERTURE Acte II
21.06.12

Mercedes Mangrané / Quim Packard /
David Proto

OUVERTURE Acte III
21.09.12

Lúa Coderch / Juan Crespo / Eloi Dalmau /
Jordi Ferreiro / Adrianna Wallis

OUVERTURE Acte IV
26.10.12

Anna Moreno / Paula Giménez /
Petia Cervera / Joanna Empain,
Ricard Escudero, Simonetta Gorga

OUVERTURE Interludi II
Escola Llotja
A partir de noviembre

OUVERTURE Acte V
14.12.12

Alba Aguirre, Marta Bonhora, Belen
Generelo, Anna Margo, Mar Montobbio /
Enric Farres, Quim Packard / Ignasi Prat /
Bárbara Sánchez / Leland Palmer
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