La paraula arquetip ve d’antic, en grec arkhé significa principi. En la filosofia
de Plató, les idees són els arquetips o els models originaris eterns de totes les
coses, la causa que fa possible el coneixement i la causa, a la vegada, de les coses
conegudes.
Amb el temps, però, la paraula arquetip ha perdut aquesta càrrega metafísica i
transcendent que Plató li atorgava en els inicis del pensament occidental. Tanmateix,
continua referint-se a prototipus, models o patrons ideals i primigenis, revestits
d’una certa puresa incontrovertible.
Els i les artistes presents en aquesta exposició s’aproximen des de diferents tècniques
i plantejaments a distints arquetips. Les intencions en cada cas varien i en molts
casos deixen la porta oberta a altres qüestions que estan al marge o més enllà de
l’arquetip. Tot i així, si ens enfrontem a aquestes obres des del marc que ens ofereix
el terme arquetip, advertirem posicionaments que refuten els models socialment admesos
i imposats, d’altres vegades els rescaten, els subverteixen, els revisen o simplement
els donen visibilitat.
La família és una estructura que no triem, ens ve donada, i ens hi podem adaptar o
no. Les amistats les escollim, hi ha individus pels quals ens sentim atrets i n’hi
ha d’altres pels quals sentim rebuig. Partim de preconcepcions a l’hora de teixir
les nostres xarxes socials? Carol Antón ens dóna accés d’una manera fragmentària a
una part del seu entorn social. Ho fa mitjançant la pintura. Tot i així, en un primer
moment, parteix de fotografies pròpies o alienes que posteriorment filtra a través
de la pintura. La negociació entre la pintura i la fotografia li concedeix distància
en relació amb el model i el món.
El cos ha estat un tema profusament abordat per les arts visuals al llarg de les
darreres dècades. La fisicitat dels cossos i el seu gènere en moltes ocasions s’han
vist com limitacions a les aspiracions dels individus. Marta Madrid se centra en una
única part del cos femení, que ha desmembrat, resituat i descontextualitzat, amb la
qual cosa suggereix múltiples lectures que poden anar des del component més decoratiu
i anodí fins a una possible crítica a la feminització dels espais i elements domèstics,
passant, fins i tot, per una mirada més pornogràfica.

La cultura popular és una font inesgotable de pautes. Una extensa base de dades que
està en latència i que Willson Peña ha sondejat exhaustivament a la recerca de
refranys que tenen com a motiu el pa. El seu treball suposa una reivindicació del
coneixement popular enfront de l’acadèmic, una exaltació del sentit comú. El rescat
d’una saviesa que al llarg del temps ha bastit unes maneres de fer i pensar que en
molts casos s’han erigit com a models. Uns models que es veuen reforçats per la seva
pervivència al llarg del temps, que sembla haver-los concedit la raó.
Finalment, Oriol Vilanova qüestiona un dels mites sobre els quals se sustenta el
món capitalista, l’èxit. Tots treballem incansablement per assolir tota classe de
reconeixements socials, laborals i materials. Volem que es parli bé de nosaltres,
que se’ns aduli no per qui som, sinó per allò que posseïm i el rang que ocupem en
l’escala social o laboral. Aquesta fam d’èxit, irrefrenablement, ens aboca a una
cursa sens fi. El nostre desig s’inflama i no para de demanar. Malauradament, el
desig és insaciable i no ens donarà treva. Aquesta cursa alguns la guanyaran i faran
de fars a tot un conjunt d’aspirants. Molts es perdran pel camí. Oriol Vilanova ha
revisat des de múltiples punts de vista les diferents materialitzacions i incentius
que actuen com a miratges del triomf. No voleu dir que l’èxit està en una altra
banda? No ha arribat el moment de reivindicar la derrota?
En una societat com la nostra, que ha vist l’atomització dels individus i la fallida
dels grans relats i les veritats absolutes, sembla que ja no queden arquetips.
Tanmateix, encara és del tot necessari resituar-nos diàriament davant de la realitat
que ens envolta i qüestionar en cada moment fins a quin punt no actuem a partir
d’imposicions alienes.
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La Sala d’Art Jove mostra els projectes dels artistes que han estat seleccionats per
mitjà de la convocatòria pública anual de la Secretaria de Joventut. Les exposicions
que conformen la programació s’articulen mitjançant un procés de tutoria, amb el
qual s’assaja un nou model de formació a l’entorn de la creació artística emergent.

C. de Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel. 93 483 83 61
www.gencat.cat/joventut/saladartjove
De dilluns a divendres, de 10.00 a 20.00 h
Metro, Línia 1, Rocafort, i Línia 5, Entença

Art Jove. Sala d’Art de la Generalitat
"Don tifó i tutifruti" pinten les seves partitures amb aquarel·les i és més fàcil
posar diminuts marcs a totes les pigues del teu cos que no pas emmarcar la seva
música dins d’algun estil determinat. D’aquesta manera, Don Simón i Telefunken és
la proposta perfecta per a la inauguració d’una exposició com Arquetips.
Música d’avantguarda amb mini instruments per a roquers de mans petites.
Dijous 26 d’abril. 20 h
Inauguració amb DON SIMÓN I TELEFUNKEN
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CAROL ANTÓN
Retrats

MARTA MADRID
L’experiència sexuada

Jo, com tothom, tinc una història. Vaig néixer a Burgos i tinc la mare i el pare vius.Vaig
sacsejar el cap a l’hospital dels tres-cents llits. I és clar, jo, com tothom, portava una
pintura a dintre. Ho dono tot en la meva pintura. El meu treball té a veure amb una època en
la qual el lloc comú era trobar-se a un mateix, talment com si el “jo” fos una joia perduda
per algun indret.

Estudiant de Belles Arts a la Universitat de Granada i a la Universitat de Barcelona.

Amb les meves obres vaig recórrer diverses sales expositives de la península i part de
l’estranger. Pel camí vaig gaudir d’alguna beca i ara mateix duc a terme projectes de diferent
tipus, sempre a l’entorn del jo i el món en el qual m’ha tocat viure.

Les meves obres escultòriques volen apropiar-se d’elements preexistents per tractar a l’entorn
d’una experiència sexuada. El meu últim treball parteix de la imatge fotogràfica d’una revista
pornogràfica, amb la qual genero una intervenció expansiva de caràcter decoratiu. Indagant
entre les anomenades “qüestions de gènere”, em pregunto sobre com una dona pot articular una
veu pròpia a partir dels models patriarcals establerts. Apropiació i reelaboració.

Jo, tu, ell, ella, nosaltres, vosaltres, ells i elles. Haig de confessar alguna cosa; una
cosa que em concerneix i que és la conseqüència de l’entramat que dóna lloc al complicat
context de les relacions personals.

WILLSON PEÑA
Circ i pa per a la gent

ORIOL VILANOVA
The winner is not

Willson Peña Castillo neix en la l’Havana el 1978. Ha exposat individualment a Cuba, l’Uruguai,
l’Argentina i Espanya. Entre el 2005 i el 2006 ha realitzat exposicions col·lectives com:
Projecte Magatzem, IX Biennal de l’Havana, ALBIAC Biennal Internacional d’Art Contemporani
(Almeria), BAC! 06 Festival Internacional d’Art Contemporani, CCCB (Barcelona) o Emergències
12 - La Casa Encendida (Madrid). Ha rebut premis com: Menció en el Saló Internacional d’Art
Digital C. Havana 2006, Premi Centre d’Art Contemporani Wifredo Lam, II Saló Panorama 42 /
l’Havana 2005 o Premi Editorial d’Art i Literatura, XI Saló d’Art Eròtic - G. Fayad Jamís /
l’Havana 2005.

Oriol Vilanova Juncadella, Manresa 1980
No he estudiat als Estats Units.
No he guanyat cap beca, concurs ni similar.
No sóc carn d’inauguracions.
No tinc pàtria ni bandera.

