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Título y descripción de proyecto:
VINADER
“Mis padres cada año van a buscar setas a Montserrat y les encanta
que les acompañe. Cuando voy, siempre estoy mas pendiente del
cielo que del suelo, y justo esta última vez, al subir la mirada, vi
algo extraño. No sabía que era pero me percaté que no parecía de
este mundo ¿sería algo del gobierno?. En todo caso, me dispuse
a identificarlo y al volver a casa comencé a diseñar una cámara
cinegética de exploración visual, un dispositivo que funcionase con
impulsos FTL (más rápidos que la luz) capaz de capturar aquellas
imágenes que había visto en el cielo de Montserrat”. Barcelona, enero
del 2020.

«Vinader» es un proyecto fotográfico y de investigación especulativa
sobre el equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el mundo
natural. Guiado por la tradicional aparición de ovnis alrededor de
las montañas de Montserrat, este proyecto consiste en la creación
de un relato de ficción fotográfica y audiovisual basado en el diseño
de naves espaciales de arquitectura alienígena mediante recursos
naturales, en concreto setas.
La elección de utilizar setas para la realización de este proyecto
no es casual. Hay varias teorías que respaldan que las setas no
son de este mundo. A diferencia de cualquier otra forma de vida de
nuestro planeta, las esporas de los hongos son casi perfectamente
aptas para los viajes espaciales. “Pueden sobrevivir altos vacíos y
temperaturas sumamente bajas, la cáscara de una espora es uno de
los materiales más electro-densos de la naturaleza, muy parecida al
metal; hasta se pueden formar corrientes globales en la superficie
cuasi metálica de una espora arrastrada por el viento, que entonces
actúa como repelente ante la extrema radiación del espacio.” Es
inimaginable, que algo pueda evolucionar hasta llegar a ser tan apto
para explorar el universo.

Fotografías tomadas tras recolecta de setas y que fueron el detonante del proyecto.

«Vinader», Daniel Cao Osete.

be water, they said és un projecte d’investigació experimental que persegueix traçar les correspondències simbòliques i matèriques
entre l’aigua, el cos i la ciutat mitjançant el fenomen de la circulació. Aquesta iniciativa es proposa a partir d’un absurd: una cata
d’aigües col·lectiva per les fonts públiques de Barcelona, tot seguint els recorreguts de l’aigua pel subsol. Mitjançant l’acte de caminar
i beure l’aigua que brolla de les fonts de la ciutat, activem un triple esdeveniment: el de l’aigua circulant per la ciutat, l’aigua circulant
pels nostres cossos i els nostres cossos circulant per la ciutat. La proposta d’una forma d’investigació expandida—basada no només en
el raonament sinó també en l’instint, l’especulació, el joc i la memòria del gust— persegueix l’objectiu de fer visible la matèria invisible
del cos de l’aigua i reivindicar la seva capacitat per emmirallar-nos.
«Be water, they said», Raquel Coll Juncosa.

Supremacisme rosa, purpurina xenofòbica i despotisme pueril.
Cute Classism - Sweet Fascism estableix la mirada en els
discursos feixistes disfressats darrere l’estètica de l’anime, que
resideixen en alguns espais de la superfície digital. L’estudi
s’assenta en la discordança fenomenològica que s’observa en el pla visual i discursiu entre ambdós llenguatges:
sexisme, racisme i etnocentrisme amagats sota el vel d’imatges
ensucrades, innocents i virolades.
Es proposa, des d’una perspectiva crítica, redactar un paisatge fruit de la recerca, en un recorregut híbrid
que aplegui teoria i ficció en el mateix continent i on poder
establir una narrativa basada en el diàleg discrepant.
Així doncs, desplegar un relat heterogeni eixamplat on es faci
ús dels instruments assagístics i, de la mateixa manera, també
s’escapi d’ells a partir del desenvolupament de narratives ficcionades. Aquest dispositiu mestís de dissertació s’ubica en el
recorregut del text i en la representació dels símbols. D’aquesta
manera, esdevenir un model de discurs descriptiu on intervenir
i alterar els mecanismes intrínsecs del text teòric i de l’arxiu,
per allunyar-se de tota exposició desenvolupada resultant de la
investigació i, respectivament, d’aquest tipus de creences polítiques. En una superfície imaginada aprentment verídica, on
fugir del terreny explícit i abandonar les doctrines tiranes.
«Cute classism, sweet fascism», Victor Pérez-Pallarès Setó.

Chef Mbixi és un procés d’investigació i producció artística a través de la memòria
d’allò quotidià i de l’experiència, que connecta sabers ancestrals partint de l’espai
físic, a la vegada que simbòlic, que és la cuina. La gastronomia ens ajuda
a entendre el món d’una manera més visceral i cada decisió que prenem a l’hora
de triar i barrejar ingredients, fins i tot la forma en la que mengem, són polítiques.

«Chef Mbixi», Agnes Essonti Luque.

«Corpus disideo», Sara Calzada Blanes, Isabel Domingo Martorell i Adriana Rodríguez Pregigueiro.

FUN PALACE 2022

Este proyecto es lo que viene después de
haber perdido la perspectiva de futuro.
Fun Palace 2022 explora nuevas formas de
producción de cuerpos colectivos mediante
estrategias de despersonificación.
Se trata de escribir una historia política
de la interdependencia para cultivar
la respons-habilidad1, como un relato
póstumo de un mundo antropoceno,
preguntándose si la tierra sigue fértil
después del apocalipsis. Testea con
técnicas de desaparición2, la abolición del
excepcionalismo humano, esa barrera que
separa el yo del otro. Intenta esbozar un
paisaje multiespecies, entretejer una red
de efectos y afectos para componer una
imagen total (espacio-temporal) desde una
lógica relacional.
Huaqian Zhang (aka. waki)
https://huaqianzhang.com
«Fun palace 2022», Huaqian Zhang.

01. ¿Qué casa para ti? | Statement

¿Qué casa para ti? és un projecte d’investigació artística, social i urbanística
que es focalitza en l’anàlisi de les absències dintre del territori, com a rastres
d’antigues cases o bé edificacions enderrocades visibles a l’espai públic que
denoten o que són testimonis de dissociacions entre el teixit urbà i el teixit
social d’un territori; espais en els llimbs sovint associats a conflictes subjacents sobre la qüestió de l’habitatge.
La història d’una antiga casa enderrocada al carrer de l’Art 43, al barri del
Guinardó, Barcelona, i les obres que actualment hi tenen lloc, són el punt
de partida d’un projecte que pretén contraposar els plantejaments urbanístics que se succeeixen concretament en aquesta zona de la ciutat amb els
testimonis dels agents que l’habiten o el transiten, visibilitzant les diferents
realitats o dinàmiques que poden significar espais ja absents del barri.

Fotomuntatge d’una de les parets mitgeres del
carrer de l’Art 43, el 7 de maig de 2021
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«¿Qué casa para ti?», Mònica Ruiz Revuelta.

AUTÒPSIES

[ Art Jove
Creació 2022 ]

El meu telèfon té:
1 càmera per davant,
1 càmera posterior,
1 micròfon,
14 sensors (de moviment, temperatura, lluminositat, proximitat, entre d’altres)
i almenys 4 sistemes independents de geolocalització.
1 targeta SIM que envia senyals a totes les antenes més pròximes per a rebre cobertura.
1 receptor GPS que es comunica amb satèl·lits per a calcular la seva pròpia posició.
1 antena WI-FI que busca constantment xarxes a les quals connectar-se, donant el nom
de totes a les quals s’ha connectat anteriorment.
1 antena Bluetooth que busca nous ports amb els quals fer una xarxa.

AUTÒPSIES
Marina Giraldos i López
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Les 45 aplicacions que m’he descarregat registren cadascun dels meus moviments,
fins i tot quan he desactivat expressament la funció de rastreig.
L’any 2020 es van vendre:
253 milions de telèfons Samsung,
200 milions de telèfons Apple,
i 182 milions de telèfons Huawei.
AUTÒPSIES
es proposa fer una autòpsia d’aquests dispositius per veure i mostrar com són per dins,
buscar les evidències de control, entendre el seu funcionament, la seva funcionalitat i
fins i tot la seva història. Conèixer l’enemic.
La fotografia com a bisturí.

«Autòpsies», Marina Giraldos López

UN PROYECTO QUE A TRAVÉS DE IMÁGENES, CAPTURANDO
VARIOS ASPECTOS DE LA IDENTIDAD PERSONAL EN RELACIÓN
CON SU ORIGEN, SE DISUELVE LAS FRONTERAS SOCIALES,
RESISTE LOS ESTEREOTIPOS Y CELEBRE LA DIVERSIDAD.

DESCRIPCIÓN
AL NACER EN UNA MEZCLA DE CULTURAS (LIBIA/POLONIA) HE
CREADO CAN'T DEFINE ME COMO UNA BÚSQUEDA PARA REDEFINIR
LA IDENTIDAD DE UNO EN TIEMPOS DONDE EL CONCEPTO DE PERTENENCIA Y HOGAR GENERA CONFUSIÓN. LA IDEA ES CREAR UNA
CONCIENCIA QUE DISUELVA LAS FRONTERAS SOCIALES, RESISTA
LOS ESTEREOTIPOS Y CELEBRE LA DIVERSIDAD CIRCUNDANTE EN
UN MUNDO DONDE NOS ESTAMOS DESCONECTANDO UNOS DE
OTROS. ENTRELAZANDO LOS MIL ELEMENTOS QUE, AUNQUE
OPUESTOS, CONFORMAN UNA NUEVA CULTURA.
EN ESTE PROYECTO PRESENTARÉ IMÁGENES Y VIDEO ENTREVISTAS DE PERSONAS ESPECÍFICAS CON ORÍGENES MIXTOS. EL CONCEPTO ES CAPTURAR VARIOS ASPECTOS DE SU IDENTIDAD PERSONAL EN RELACIÓN CON SU ORIGEN, UTILIZANDO TELAS IMPRESAS COMO UN COMPONENTE SUSTANCIAL DE LAS IMÁGENES. LA
IMPRESIÓN INCLUYE ELEMENTOS QUE REPRESENTAN ESA NOCIÓN
DE IDENTIDAD (YA SEA UN TIPO DE ALIMENTO O SÍMBOLO DE SU INFANCIA, ETC.). LA VIDEO ENTREVISTA SERÁ UNA DOCUMENTACIÓN
DE UNA PERSPECTIVA MÚLTIPLE DE UNA SOLA PERSONA. LA INTENCIÓN ES TENER UN IMPACTO SOCIAL CON EL PROYECTO Y GENERAR CONVERSACIÓNES IMPORTANTES UNIENDO LAS COMUNIDADES.

«Cantdefine.me», Sarah Bougsiaa.

Museo de la Extinción del Hombre Contemporáneo
¿Cómo será el presente cuándo ya sea pasado? Museo de la Extinción
del Hombre Contemporáneo es un ejercicio de imaginación
latinofuturista y de distanciamiento crítico de nuestra época propuesto
por las artistas Natasha Padilha y André Felipe. Inspirada en los
gabinetes de curiosidad y en los museos etnológicos europeos de
origen colonial, la pieza será una visita guiada por el acervo de un
museo del año de 3021 que narra la sociedad occidental contemporánea
a partir de sus ruinas encontradas por arqueólogos del futuro.
De carácter transdisciplinario, entre instalación visual y experiencia
performativa, la pieza describirá a partir de objetos contemporáneos la
historia de una sociedad y de un “hombre” que fueron extintos en el
siglo XXI – ¿donde vivían, qué comían, cómo enterraban a sus
muertos? Entre otras cosas, nos interesa especular a partir de una
mirada decolonial los impactos globales de la humanidad en la era del
Antropoceno y sus implicaciones futuras.

Foto del proceso de investigación.

«Museo de la Extinción del Hombre Contemporáneo»,
Natasha Rodrigues Padilha i André Felipe

Resum i declaració del projecte
Menjar, fumar i beure és una aproximació audiovisual sobre la figura de la meva mare
Núria durant una de les etapes més difícils de la seva vida. A l’edat de 49 anys, comença
a manifestar-se una malaltia neurodegenerativa que afecta tant el seu cos com a la seva
ment. A partir d’aquí, tot canvia. El projecte s’endinsa en els processos de transforamció
del cos i la ment i en el seu deteriorament progressiu mitjançant l’enregistrament visual i
sonor de diversos àpats i moments de descans acompanyats de cigarretes i begudes.
Retratar la psicomotricitat i els processos cognitius com la percepció, l’atenció, la
memòria, el llenguatge i el pensament a través d’una proposta de càmera immersiva que
permeti aproximar-se fins als porus. Utilitzar plans detalls i primeríssims primers plans per
establir aquesta proximitat. La sensació d’estar a prop d’ella i de sentir-la pren
protagonisme. Retratar la fisicalitat del cos. El moviment repetitiu de la mandíbula i la
gestualitat que provoca en el rostre. Retratar la sensibilitat dels gestos i la relació
minuciosa i obsessiva que la Núria estableix amb els objectes. Generar una experiència
sensorial que dialogui amb els cinc sentits: el gust, el tacte, l’oïda, la vista i l’olfacte.
D’aquesta manera, es pretén construir una peça audiovisual híbrida capaç d’englobar el
llenguatge del documental, l’assaig visual i el videoart. Amb el suport d’una instal·lació
audiovisual, la peça estarà acompanyada d’elements gràfics relacionats amb allò present
en les imatges. Ramificacions de la peça que ajudin a comprendre en un sentit més ampli
la totalitat del projecte des d’altres vessants artístiques com el collage i la fotografia.
Menjar, fumar i beure és també un procés d’aprenentatge i investigació a través de la
càmera, que m’ajuda a mirar i entendre aquesta nova realitat. L’expressió d’un retrat
mitjançant el llenguatge cinematogràfic, capaç d’abraçar la vida. Una peça vital per a les
nostres vides. Un assaig sobre la fragilitat de l’ésser humà i la relació maternofilial.
M’agrada entendre el projecte també com un acte d’amor. Una mirada poètica sobre la
figura de la meva mare. Un agraïment per tot el temps que ha dedicat a cuidar-me i a la
vegada una forma de dir-li que estic al seu costat i que l’estimo. És el detonador d’una
nova relació entre nosaltres i és també un treball d’introspecció cap a la seva persona.

Menjar, fumar i beure
un projecte de Jofre Viaplana

«Menjar, fumar, beure», Jofre Viaplana
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‘Trash’ és una recerca entorn de les nocions de residu i de perifèria
amb la voluntat d’encetar històries que generin un espai des d’on
qüestionar les nostres formes de relació amb l’entorn.
El projecte pretén explorar diferents metodologies que defugin les
lògiques capitalistes, incloent-hi també les del sistema artístic. És
per això que la seva formalització es planteja com un híbrid entre
l’exposició i el relat, el material i el virtual, el dins i el fora, per tal de
diluir les fronteres —materials i formals— de la sala d’exposicions i
de la mateixa pràctica artística.
Aborda la representació d’algunes de les múltiples relacions ecològiques que compartim dins del continu naturcultural des d’una
perspectiva situada i encarnada —i, per tant, sempre parcial i submergida en el món material. Una indagació de les formes de relatar
una intimitat afectiva amb el món, la manera d’afectar-lo i de ser
afectadxs.

«Trash», Júlia Zapata Llargués.

112/108 ACCIONS:

AC CIÓ 63. [A l’ hor t de l' av i Miqu el ]

Sacar
hierro
Treure
ferro

D esmont a una mani l l a de una pue r t a.
C ava un hoyo y es cónd el a. Pue de s e r u n
lugar remoto d e tu c as a o un ar mar i o.
Bús c a l a c u and o te olv id es de el l a .
¡D éj a l o! ¡Sí! Una mani l l a menos.

Hola desequilibrio.
Saludar al desequilibrio. Decirle
“ t e t e n g o m i e d o .” P r e g u n t a r l e
“¿ D ó n d e n o e s t á s ? ” H a b l a r l e .
“ M e v o y a b a ñ a r e n t i .”
Ando, ando, ando.

Hola, Cartagena

Investig
ando

ENERO 2021

Una vez finalizado el montaje de “112/108 ACCIONS: Desglaçar” continuo
observando. ¿Después del hielo, qué brota? ¿Cómo? Voy a Cartagena.
Concretamente al Mar de Cristal. Ahí me fijo como el agua se solidifica por
la noche y al salir el sol se deshace, resquebrajando la tierra.

Primeros indicios,
apariciones, intuiciones
Voy a la playa protegida de Calbanque. Ahí las olas arrastran
sedimentación de piedras erosionadas, creando formas naturales en la
orilla. Formas en las que me ponía imaginar qué contaban estas. En estas
lineas, de la imagen, veía un monstruo. Pero, amigo. Una amenaza bella.

En ese momento pienso en el verbo “LLAURAR”. Quiero hablar de darnos cuenta cuántas
capas, tierra, de experiencia humana hay. Resquebrajada, sedimentada. Y cómo históricamente
se guarda esta información. ¿Qué información?
En mi primera exposición trabajo con el hierro. Pero no me gusta la robustez que le doy.
Aprendo del material que si no lo galvanizas, un proceso de muerte de las bacterias, ocurre un
montón de capas de oxidación. ¡Me gusta la oxidación!

«Treure ferro», Lía Pérez Cruz.

STATEMENT
El treball del dol es planteja com una investigació de referents i representacions dels processos emocionals i cognitius derivats de la mort d’una persona estimada. Abordada des del
propi trànsit del dol, i amb l’objectiu de posar-los en relació i crear un teixit, un coixí on recolzar-se.
És important posar de manifest que tot i que la mort és un universal, el dol s’estructura i s’elabora socioculturalment i segons el sistema de creences personal; tenint en compte els vincles
específics amb la persona que ha mort i el seu context. Entenent que tota identitat està travessada i construïda per condicionants econòmics, socioculturals, de gènere, etc. la meva voluntat d’entrada és activar aquest procés de recerca des d’aquests mateixos condicionants en mi:
des de la vivència subjectiva, des de l’espai-temps que habito. Per tant, la idea és posar el focus
d’interès en la representació cultural contemporània del dol a les cultures occidentals i en les
vivències personals i subjectives relacionades amb la qüestió.
Per fer-ho, la proposta vol obrir espais des d’on conversar amb persones properes que passen
o han passat per aquest procés, revisitar representacions culturals del dol en pel·lícules, sèries,
llibres... que potser ja havia vist però que no havia identificat com a expressions del dol, trobar-ne de noves; i paral·lelament i per posar en context tot això, indagar en la història de la
representació i l’expressió social del dol a les cultures occidentals. Per què, no hi ha persones
en dol o no són visibles? No en volen parlar o no poden? No hi ha representacions o no es
veuen?

And you can’t really accept it
without get your hands dirty

Frame de la serie de televisió “Six feet under” (2001 - 2005)

“La gent que ha perdut fa poc un éssesr estimat té una expressió peculiar, que potser només reconèixen els
qui han vist aquesta mateixa expressió a la seva propia cara. Jo l’he vist a la meva cara i per això ara la reconec
en altres. Es tracta d’una expressió de vulnerabilitat extrema, de nuesa o indefenció. És l’expressió de qui surt
de la consulta de l’oftalmòleg a plena llum del dia amb les pupil·les dil·latades, o bé de qui porta ulleres i de
sobte li obliguen a treure-se-les. La gent que ha perdut un ésser estimat semblen nues perquè es creuen a si
mateixes invisibles. Jo també em vaig fer incorpòrea durant una època. Em feia la impressió d’haver creuat
un d’aquells rius legendaris que separaven als vius dels morts, d’haver entrat a un lloc en el qual només em
podien veure els qui també havien perdut feia poc algú estimat.” Fragment extret del llibre El año del pensamiento

mágico (2005), de Joan Didion.

«El treball del dol», Anna Vilamú Bosch.

FUNCIÓ TRENCADA

El hackeig és l’art de trencar un objecte amb la finalitat de donar-li altres usos
i significats. El hackeig pot ser entès com un gest que ens convida a repensar
i reapropiar-nos d’una petita porció del món material (produït en massa
i global) que ens rodeja i ens compon. A través de l’apropiació d’imatges
extretes de pel·lícules, la peça ‘Funció Trencada’, pretén generar una
col·lecció de microalteracions que mostrin una diversitat de hacks.

Un projecte del col·lectiu Oblicuas

$

A “Vivir una Vida Feminista”, Sara Ahmed es refereix a la cis
heteronormativitat com una forma de comoditat pública que permet a alguns
cossos estendre’s en espais prèviament modelats. Si bé ella agafa aquest
exemple com una metàfora per explicar com se sent el cos no-cis heterosexual
en un món que l’expulsa, no deixa de basar-se en una veritat: l’entorn, els
objectes amb els quals ens vinculem i sobre els que ens formem, contenen
una sèrie de normes que fan que certes vides es puguin estendre i que
d’altres s’hagin de contraure, que no trobin espais propis. A causa del seu
disseny, els carrers, els lavabos, les sabates, les cadires, no són viscudes de la
mateixa manera als diferents cossos: ens orienten a transitar-les, utilitzar-les i
vincular-nos amb elles a través d’una manera o gestos concrets, produint, a
la vegada, certes identitats i subjectes. Com a dissenyadores industrials, ens
interessa visibilitzar i desestabilitzar aquestes orientacions des del seu origen,
és a dir, la materialitat. L’obra ‘Funció Trencada’, es basa en una de les nostres
investigacions i pràctiques d’alteració principals: el hackeig.
El hackeig pot ser entès com una pràctica que desestabilitza els objectes-món.
A través del trencament (formal i/o funcional) de l’objecte, es presenta com
allò que permet alterar i apropiar-se de les materialitats donades, generant
altres narratives i vincles (in)esperats, creant espais on existir i fer(-se) cos.
Així, el hack implica veure la ruptura com una potencialitat, que ens convida
a veure altres maneres d’existir a través d’ella. I si, com Ahmed, pensem en
els cossos trencats com aquells que poden tornar-se a trencar, la ruptura de
l’objecte hackejat pot ser entés com una profecia, una manera de desitjar-lo
com a destí (Ahmed, 2020). Així, no només ens permet fer-nos petits espais,
sinó que també ens mostra els objectes com a potències, com a coses que
mai són del tot, que poden ser modificades i resignificades. Per tant, l’acte
de hackejar pot ser entès com una acció micropolítica: una reapropiació
fugaç d’aquelles materialitats que ens rodegen, guien i afecten. Un instant de
fabulació, que obre petits camins torts.

1

Llauna com a anell
Jamón, Jamón — Bigas Luna (1992)
2 Puf girat com a llit
Mon Oncle — Jacques Tati (1958)
3 Petxina de caragol com a instrument
Sisters With Transistors — Lisa Rovner (2020)
4 Banyera com a sofà
Breakfast at Tiffany’s — Blake Edwards (1961)
5 Envàs de xampú com a micròfon
Tu mérites un amour — Hafsia Herzi (2019)
6 Forquilla de cabell com a arma
Matador — Pedro Almodóvar (1986)
7 Envàs de detergent per aixecament de peses
Naissance des pieuvres — Céline Sciamma (2007)
8 Forquilla com a pinta
The Little Mermaid — Walt Diseny (1989)
9 Inodor com a cadira
El Fantasma de la Libertad — Luis Buñuel (1974)
10 Jaqueta com a expositor
Persepolis — Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud (2007)
11 Cortines com a tovallola
Les Quatre Cents Coups — François Truffaut (1959)
12 Catifa com a amagatall
The Machinist — Brad Anderson (2004)

‘Funció Trencada’ pretén ser una peça audiovisual que recopila, col·lecciona
i uneix hackejos que apareixen a diferents pel·lícules. Entenent el cinema com
allò que genera moltes de les imatges que configuren els nostres mons globals,
ens sembla interessant buscar, en els seus gestos, microalteracions objectuals
que generin petites ruptures materials, reapropiant-nos així d’aquelles imatges
que ens (con)formen. És a dir, crear el que s’entén com anarxiu, un espai que,
a través de la unió i organització d’aquest recull, que ens convidi a entendre
la potència del trencament mitjançant un espai expositiu i públic on explorar
altres mons possibles, és a dir, un lloc de ruptures, on res vol funcionar com
“hauria de”. Què passa quan es relacionen certes accions que semblaven
aïllades? Quina és la importància de l’arxiu?
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«Funció trencada. Arxiu d’objectes reconfigurats», Oblicuas

Natalia Lazaro Prevost (Barcelona, 1993), periodista i artista visual, treballa amb fotografia, arxius i performance. Després de dedicar-se a la fotografia documental i el reportatge
escrit en mitjans de comunicació decideix desenvolupar la seva trajectòria en la creació visual basada en la investigació. La seva obra explora la representació històrica del cos,
especialment de la dona, en diferents disciplines mèdiques i proposa alternatives de generació i representació d’identitats no normatives des d’una perspectiva transfeminista.
A través de l’ús de la fotografia i l’arxiu, les seves imatges exploren les vinculacions polítiques de la visualitat occidental en la definició dels criteris de normalitat visualitzant
estratègies d’opressió exercides contra el cos i mecanismes de maltractament com el fàstic, el control, el silenci, etc.
Després del projecte Unmaking the Menstruating Body, sobre la representació de l’anatomia reproductiva de la dona, amb Acts of resistance obre una nova línia d’investigació
a l’estudi de la representació de la salut mental i incorpora l’ús de la performance com a eina de subversió d’identitats normatives. Cada col·lecció del projecte -titulada Act 1,
Act 2, Act 3, respectivament- explorarà diferents actes de resistència. Agafant imatges de diferents arxius que han contribuït en la representació de la salut mental des d’una
perspectiva d’anormalitat com ara l’Iconographie photographique de la Salpêtrière de Didi-Huberman, el projecte proposa explorar noves possibilitats de relació amb aquestes
imatges, utilitzant el cos per a intervenir l’arxiu i generar així noves representacions de la identitat mental que deconstrueixin els significats opressius originals.
Els seus projectes documentals s’han publicat en diaris com El País, ARA, El Confidencial, The Guardian, Corriere della Sera, i ONG com ACNUR o Pallassos Sense Fronteres,
entre d’altres. Va obtenir el Grau en Periodisme (2011-2015) a la Facultat de Comunicació Blanquerna de Barcelona, i distinció en el MA Photography del London College of
Communication a la University of the Arts London (2019-2020). La seva pràctica artística s’ha exposat a la UAL de Londres, la Nau Albiñana Ribas de Terrassa, la Nau Bostik
(La Pervsersa) de Barcelona i Ca la Dona de Barcelona. Ha estat seleccionada per a participar a Descubrimientos PhotoEspaña 2021, i ha estat artista resident a Emergències
de Ca la Dona 2021. Actualment participa al grup d’investigació Trabajadoras Anónimas de La Escocesa, i ha estat seleccionada com artista resident a Can Serrat per a 2022.
https://www.natalialazaroprevost.com

«Acts of resistance», Natalia Lazaro Prevost

ARBRE - PROJECTE
Arbre-projecte és una investigació que se centra a explorar la cultura del projecte
mitjançant la metàfora arbòria. La recerca es fonamenta en identificar les condicions i
característiques del creixement d’arbres i arbusts per desenvolupar un projecte
d’investigació artística aplicant els fonaments de l’arboricultura. L’objectiu és trobar
formes de desenvolupament amb una lògica diametralment oposada als mètodes de
producció del capitalocè, així com trobar nous formats expositius on difondre aquesta
recerca.
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«Arbre-projecte», Max Azemar.

DESCRIPCIó DEL

utopies
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