


Es diu que la vocació està formada de dos 
moments: visió i missió (visio i missio) (Gomá 
Lanzón, 2014). Es diu que per al comú dels mortals 
la visió del món és fragmentària, caòtica i que 
la massa no té capacitat de visió de conjunt. La 
lectura fragmentada de certes parts, el porten a 
creure’s capaç d’entreveure una lectura del tot que 
resulta ser un miratge, com qui fa zàping de canal 
en canal i acaba creient que ha vist la programació 
de totes elles, o qui navega per internet, deixant-se 
portar de la curiositat d’un web o del vídeo de torn i 
creu dominar l’univers virtual. 

Es diu també, que hi ha uns afortunats que tenen una 
visió completa del mapa, perquè tenen la qualitat 
d’omplir amb la seva imaginació els buits que els altres 
són incapaços de veure. Tenen la capacitat clarivident 
de veure els fragments d’aquest tot (visio) i això els 
porta a crear objectes (obres d’art), “sense funció 
utilitària” i posar-les a disposició d’un mateix i dels 
altres (missio). 

Per aquest motiu es diu que l’art és vocacional. Els 
artistes visionaris, mitjançant la pràctica artística, 
ajuden a completar la visió general del mapa i fan 
així més suportable i plaent el nostre pas per la vida. 

Es diuen tantes coses ... 

En el paisatge polític, sociològic, fins i tot en el físic 
que ens envolta, habiten molts visionaris, figures 
rellevants del neo-capitalisme, que al contrari del 
que podria semblar no pertanyen a l’àmbit de l’art. 
Potser per això, tenen la fantasia de creure que 
veuen el mapa complet, un mapa en el qual fan llei 
els seus interessos per monopolitzar la riquesa de 
tots mitjançant l’explotació dels recursos comuns. 
La sobreexplotació condueix a l’esgotament i en 
despertar del somni, la visió del mapa s’esvaeix 
deixant-nos sense paisatge. Únicament les peces 

fixes que sustenten als estaments de poder es 
mantenen mentre la massa cau en la precarietat 
indignada. Mentrestant el lema al qual recorre Žižek 
de Mao Zedong: “Tot sota el cel està en complet caos; 
la situació és excel·lent “, cobra un sentit inesperat. 

On són els artistes quan ningú els necessita? 

Malgrat les evidències se segueix dogmatitzant la 
visio i alguns es creuen en la missio de continuar 
produint objectes sense funció utilitària des del 
convenciment d’estar donant suport a les emocions 
vocacionals. Estan, com deia Valcárcel Medina, on 
no estem els altres. Viuen en un paisatge situat 
en la ja antiga modernitat. Com assenyala Castro 
Flórez (2010 p. 144) “L’art aconsegueix en certes 
ocasions, exemplificar la tonteria, consumant un 
pas, fins i tot acrobàtic del pseudo-transgressiu a la 
frivolitat absoluta” 

En “una època en què la cultura és contemplada 
com allò que és fonamentalment inútil, quelcom 
que pot ser “retallat” o lliurat als braços escanyolits 
de la filantropia” (Castro Flórez, 2010, pàg. 146), 
altres es compliquen l’existència en la recerca d’un 
paisatge participatiu. Sense esperit visionari però 
sí observador, proposen una reflexió sobre l’estat 
del mapa. Renascuts de les cendres de consignes 
fanzineres de l’era del no future, des de l’actitud con-
testatària adolescent del vandalisme graffiter, ins-
truïts més tard a les derives domesticades de l’street 
art, han arribat al convenciment, igual que Tristan 
Tzara, que queda una gran tasca destructiva per fer. 
Des de la desconstrucció de la simbologia, plante-
gen una visió crítica del mapa, des de la perspectiva 
de Ranciere “l’art no pot fer altra cosa més que saber 
i voler, mentre que allò bell no pot ser pensat sinó 
com el que no resulta d’un saber i d’un voler “.

Se dice que la vocación se compone de dos momentos: 
visión y misión (visio y missio) (Gomá Lanzón, 2014). 
Se dice que para el común de los mortales, la visión 
del mundo es fragmentaria, caótica y que la masa no 
tiene capacidad de visión de conjunto. La lectura frag-
mentada de ciertas partes, le llevan a creerse capaz de 
atisbar una lectura del todo que resulta ser un espejis-
mo, como quien zapea de cadena en cadena y termina 
creyendo que ha visto la programación de todas las 
ellas, o quien mariposea por internet, dejándose llevar 
de la curiosidad por una web al video de turno y cree 
dominar el universo virtual. 

Se dice también, que hay unos afortunados que 
tienen una visión completa del mapa, porque tienen la 
cualidad de rellenar con su imaginación los huecos que 
los demás son incapaces de ver. Tienen la capacidad 
clarividente de ver los fragmentos de ese todo (visio) y 
ello les lleva a crear objetos (obras de arte), “sin función 
utilitaria” y ponerlas a disposición de uno mismo y de 
los demás (missio). 

Se dice por ello, que el arte es algo vocacional. Los 
artistas visionarios, por medio de la práctica artística 
ayudan a completar la visión general del mapa y hacen 
así más llevadero y placentero nuestro paso por la vida. 

Se dicen tantas cosas…

En el paisaje político, sociológico, incluso en el físico 
que nos rodea, moran muchos visionarios, figuras 
relevantes del neo-capitalismo, que al contrario 
de lo que pudiera parecer no pertenecen al ámbito 
del arte. Quizá por ello, tienen la fantasía de creer 
ver el mapa completo, un mapa en el que hacen ley 
sus intereses para monopolizar la riqueza de todos 
mediante la explotación de los recursos comunes. 
La sobrexplotación conduce al agotamiento y al 
despertar del sueño, la visión del mapa se desvanece 
dejándonos sin paisaje. Únicamente las piezas 

fijas que sustentan a los estamentos de poder se 
mantienen mientras la masa cae en la precariedad 
indignada. Entretanto el lema al que recurre Žižek  de 
Mao Zedong: “Todo bajo el cielo está en completo caos; 
la situación es excelente”, cobra un sentido inesperado. 

¿Dónde están los artistas cuando nadie los necesita?

A pesar de las evidencias se sigue dogmatizando 
la visio y algunos se creen en la missio de seguir 
produciendo objetos sin función utilitaria desde 
el convencimiento de estar dando soporte a las 
emociones vocacionales. Están, como decía Valcárcel 
Medina, donde no estamos los demás. Viven en un 
paisaje situado en la ya antigua modernidad. Como 
señala Castro Flórez (2010 p. 144) “El arte consigue en 
ciertas ocasiones, ejemplificar la tontería, consumando 
un paso, incluso acrobático de lo pseudo-transgresivo a 
la frivolidad absoluta” 

En “una época en la que la cultura es contemplada como 
aquello que es fundamentalmente inútil, algo que puede 
ser «recortado» o entregado a los brazos escuálidos 
de la filantropía” (Castro Flórez, 2010, p. 146), otros se 
complican la existencia en la búsqueda de un paisaje 
participativo. Sin espíritu visionario pero si observador, 
proponen una reflexión sobre el estado del mapa. 
Renacidos de las cenizas de consignas fanzineras de 
la era del no future, desde la actitud contestataria 
adolescente del vandalismo graffitero, instruidos más 
tarde en las derivas domesticadas del street art, han 
llegado al convencimiento, al igual que Tristan Tzara, de 
que queda una gran tarea destructiva por hacer. Desde 
la deconstrucción de la simbología, plantean una visión 
critica del mapa, desde la perspectiva de Ranciere “el 
arte no puede hacer otra cosa más que saber y querer 
mientras que lo bello no puede ser pensado sino como lo 
que no resulta de un saber y de un querer”.

Esaten denez, ebokazioak bi momentu ditu: ikuspena 
eta misioa (visio eta missio) (Gomá Lanzón, 2014). 
Esaten denez, gizaki gehienontzat, munduaren 
ikuspena zatikatua da, anabasa, eta jendetzak ez omen 
du osotasunaren ikuspenaren gaitasunik. Sinetsita 
daude zati batzuen irakurketa puskatua eginez 
osotasunaren irakurketa egiteko gai direla, eta aldiz, 
hori ameskeria baino ez da, norbait telebistan kateaz 
katea zapeatu ondoren katea horietako guztietako 
programazio osoa ikusi duela sinestera heltzea 
bezala, edo Interneten han-hemenka jauzika dabilen 
norbait bezala: tokatzen den Interneteko bideoarekin 
ikusminak zirikatuta ibili, eta horrekin online 
unibertsoa kontrolatzen duena uste duenak bezala. 

Esaten denez ere, zorioneko batzuek maparen ikuspen 
osoa dute, besteek ikusi ezin dituzten hutsuneak irudi-
menaz betetzeko gai direlako. Gai dira osotasun horren 
zatikiak ikusteko (visio) eta, horri esker, “funtzio erabil-
garririk gabeko” objektuak sor ditzakete (artelanak), eta 
beren buruaren zein besteen alde jarri (missio). 

Horregatik esaten da bokazioa behar dela arterako. 
Ikuspena duten artistek, arte lanaren bitartez 
laguntzen dute maparen ikuspen orokorra osatzen 
eta, hartara, eramangarriagoa eta atseginagoa egiten 
dute bizitzako gure ibilbidea. 

Hamaika entzuteko jaio gara…

Gure ingurune politiko, soziologiko, baita fisikoan ere, 
ikuspen-iragarle ugari dabiltza, neo-kapitalismoaren 
pertsonaia inportante asko, itxura batean irudi 
dezakeenaren kontra arte-eremukoak ez direnak. 
Beharbada horregatik, ustez mapa osoa ikustearen 
fantasia dute eta, mapa horretan, guztion 
aberastasuna monopolizatzeko beren interesak lege 
bihurtzen dituzte, guztion baliabideak ustiatzearen 
bidez. Gehiegizko ustiapenak ahidura dakar, eta 
gure ametsetik esnatzen gara: maparen ikuspena 

galdu egiten da, eta paisaiarik gabe geratzen gara. 
Soilik boterearen estamentuen zutarri lana egiten 
duten pieza finkoak geratzen dira, eta jende-multzoa 
suminkor erortzen da prekarietatera. Orduan, Žižek-
ek gogorarazitako Mao Zedongen esanak ezusteko 
zentzua hartzen du: “Zerupean dagoen guztia anabasa 
peto-petoa da; egoera bikaina da”. 

Non daude artistak inork behar ez dituenean?

Ebidentziak hor egon arren, visio-a dogmatizatzen 
jarraitzen da, eta batzuek eutsi egiten diote oraindik 
funtzio erabilgarririk gabeko objektuak sortzen 
jarraitzeko missioari, emozio bokalizonalei euskarria 
ematen ari zaizkiolakoan. Valcárcel Medinak zioen 
bezala, haiek besteok ez gauden tokian daude. Jada 
antzinakoa den modernitatean bizi dira. Castro 
Flórezek adierazi bezala (2010, 144. or.), “arteak, 
batzuetan, txorakeriaren eredu bihurtzea lortzen du, 
urrats bat harago joanez (piurak eginez bada ere): 
pseudotransgresiotik erabateko fribolitatera”. 

“Kultura funtsean alferrikakotzat jotzen da garai 
honetan, «murriztua» izan daitekeen zerbait da, edo 
filantropiaren altzo argalean utz daitekeen zerbait” 
(Castro Flórez, 2010, 146. or.), baina bitartean, beste 
batzuek paisaia parte-hartzaile baten bila beren burua 
nekatzen dute. Ikuspen-iragarle espiriturik gabe, 
maparen egoerari buruzko gogoeta proposatzen dute. 
No future garaiaren fanzineko goiburuen errautsetatik 
birsortuak, graffitien bandalismo nerabearen 
jarrera asaldatura pasa eta, geroago, street artaren 
deribazio drezatuetan heziak izan dira. Bada, iritzi 
sendo batera heldu dira, Tristan Tzarak egin bezala: 
suntsipen lan handia dago artean egiteko. Sinbologia 
desmuntatzearen bidez, maparen ikuspegi kritiko 
bat planteatzen dute, Rancièreren ikuspegi kritikoari 
helduz: “arteak jakin eta nahi izan, beste ezer ez dezake 
egin eta, aldiz, pentsatu behar da ez jakitetik eta ez nahi 
izatetik datorrela edertasuna”.

Arantza Lauzirika

Sense les retòriques del fotoperiodisme, sense 
l’èpica del moment del tret o de l’autor, aquest 
projecte constitueix una pràctica instintiva d’arxiu 
i un exercici d’assimilació. Es tracta de fer pròpia la 
imatge, de rescatar-la per reinserir-la en un temps 
“alliberat” de l’actualitat. 

L’absència de dades sobre allò que uneix els 
individus que veiem en aquestes imatges ens porta 
a un primer pla a les persones: els seus rostres, els 
seus trets, les seves intencions. Busquem vincles, 
imaginem el que volen, demanen o reclamen, però 
sobretot els veiem allà on el terreny del que és públic 
es fa polític. És, en efecte, el retrat d’una multitud, 
però no hi ha anonimat, sinó tot el contrari. Aquesta 
multitud, desproveïda de tota ensenya, adquireix 

una presència radical perquè són tots i cadascun 
dels rostres dels que ens parlen. Són -en realitat-  
ells i elles, perquè ara són ells i elles la imatge de la 
seva lluita. Es tracta del grup humà i de cadascun 
dels seus universos, més enllà del text de la seva 
reclamació. Es tracta de cossos, de frecs, de crits ... 

Tapar, no censurar. Fer visible a través de l’ocultació. 
No prohibir el fet de dir, sinó prohibir el no escoltar, 
no veure, prohibir la indolència amb què es miren 
els conflictes. La mirada exhausta de l’espectador 
necessita homeopaties molt precises. L’ocultació 
és un sistema d’agudesa visual, és un al·licient per 
a una crítica de la pròpia mirada. Estem davant 
d’un procés d’evacuació organitzada de prejudicis, 
d’eines visuals d’higiene i desinfecció mediàtica. Per 
això es tapen les pancartes, per veure-les millor. 

L’art produeix “altres extensions del veure”. Les 
imatges del malestar social funcionen com el tapís 
d’un món convuls, però les formes produïdes pel 
procés d’allò tapat: les taques negres també parlen. 
S’adapten a la pancarta com una frase més, es 
converteixen en nous logotips, en noves imatges 
que entren i surten del discurs. Aquestes taques han 
arribat amb una rotunditat que pertorba. Venien 
per plegar-se a la forma de les pancartes i dels rètols 
de les fotografies de premsa, però quan un relaxa 
el recorregut visual busquen la seva autonomia i 
el seu lloc en aquest paisatge social. No podem fer 
res davant d’això. Qui era el seu paper “censor” és 
precisament la qualitat que les allibera.

El temps s’ha amalgamat en aquest cúmul de 
fotografies intervingudes. Imatges de conflictes 
oblidats se solapen amb el record de persones, 
de mobilitzacions, d’històries en permanent crisi. 
Ara hi ha un sol temps, el nostre, el que sembla 
reclamar. Ara només hi ha una manera de dir “Ara”: 
“Sense paisatge”. *

Sin las retóricas del fotoperiodismo, sin la épica 
del momento del disparo o del autor, este proyecto 
constituye una práctica instintiva de archivo y un 
ejercicio de asimilación. Se trata de hacer propia la 
imagen, de rescatarla para reinsertarla en un tiempo 
“liberado” de la actualidad. 

La ausencia de datos sobre aquello que une a 
los individuos que vemos en estas imágenes nos 
trae a un primer plano a las personas: sus rostros, 
sus rasgos, sus intenciones. Buscamos vínculos, 
imaginamos lo que quieren, demandan o reclaman, 
pero sobre todo les vemos allí donde el terreno de 
lo público se hace político. Es, en efecto, el retrato 
de una multitud, pero no hay anonimato, sino todo 
lo contrario. Esta multitud, desprovista de toda 

enseña, adquiere una presencia radical porque son 
todos y cada uno de los rostros los que nos hablan. 
Son -en realidad- ellos y ellas, porque ahora son ellos 
y ellas la imagen de su lucha. Se trata del grupo 
humano y de cada uno de sus universos, más allá 
del texto de su reclamación. Se trata de cuerpos, de 
roces, de gritos…

Tapar, no censurar. Hacer visible a través de la 
ocultación. No prohibir el decir, sino prohibir el no 
escuchar, el no ver, prohibir la indolencia con que 
se miran los conflictos. La mirada exhausta del 
espectador precisa de homeopatías muy precisas. 
La ocultación es un sistema de agudeza visual, es 
un aliciente para una crítica de la propia mirada. 
Estamos ante un proceso de evacuación organizada 
de prejuicios, de herramientas visuales de higiene 
y desinfección mediática. Por eso se tapan las 
pancartas, para verlas mejor.

El arte produce “otras extensiones del ver”. Las 
imágenes del malestar social funcionan como 
el tapiz de un mundo convulso, pero las formas 
producidas por el proceso de tapado: las manchas 
negras, también hablan. Se adaptan a la pancarta 
como una frase más, se convierten en nuevos 
logotipos, en nuevas imágenes que entran y salen 
del discurso. Estas manchas han llegado con una 
rotundidad que perturba. Venían para plegarse a 
la forma de las pancartas y de los rótulos de las 
fotografías de prensa, pero a poco que uno relaja 
el recorrido visual, buscan su autonomía y su lugar 
en este paisaje social. No podemos hacer nada ante 
esto. El que era su papel “censor” es precisamente la 
cualidad que las libera.

El tiempo se ha amalgamado en este cúmulo de 
fotografías intervenidas. Imágenes de conflictos 
olvidados se solapan con el recuerdo de personas, de 
movilizaciones, de historias en permanente crisis. 
Ahora hay un solo tiempo, el nuestro, el que parece 
reclamarnos. Ahora solo hay una manera de decir 
“Ahora”: “Sin paisaje”. *

Fotokazetaritzaren erretolikarik gabe, argazkia 
egiteko unearen edo egilearen epikarik gabe, 
proiektu hau da senaren artxiboko praktika bat 
eta asimilazio ariketa bat. Irudia bereganatzea 
da kontua, erreskatatzea, irudia gaurkotasuneko 
denbora “askatu” batean txertatuz.

Irudi hauetan ikusten ditugun gizabanakoen 
arteko loturak zein diren jakiteko daturik ez dugu, 
eta datuen absentziak pertsonak ekartzen ditu 
lehenengo planora: beren aurpegiak, ezaugarriak, 
asmoak. Loturak bilatzen ditugu, zer nahi, eskatu 
edo erreklamatzen duten irudikatzen dugu, baina 
batez ere arlo publikoa politiko bihurtzen den tokian 
ikusten ditugu. Bai horixe, jendetza baten erretratua 
da, baina ez da anonimoa, guztiz kontrakoa baizik. 

Jendetza horrek, batere entseinarik gabe, presentzia 
erradikal bat hartzen du, aurpegi bakoitza eta denak 
ari baitzaizkigu hizketan. Benetan, emakume eta gizon 
horiek ari zaizkigu, haiek baitira orain beren borrokaren 
irudia. Giza taldea da giltza, eta giza banako 
bakoitzaren unibertsoak, haien erreklamazioaren 
testua zein izan gorabehera. Gorputzak, oihuak, 
elkarren marruskatzeak,… Horiek dira giltza.

Tapatu, ez zentsuratu. Ezkutatuz ikusgai bihurtu. 
Esatea ez debekatu, ez entzutea, ez ikustea 
debekatu baizik, gatazkei sor eta lor begiratzea 
debekatu. Ikuslearen begirada akituak homeopatia 
oso zehatz batzuk behar ditu. Ezkutatzea ikusmena 
zolitzeko sistema bat da, norbere begiradaren 
kritikarako pizgarri bat da; aurreiritziak uxatzeko 
ebakuazio antolatua egitea da, ikusmenaren 
higienerako bitartekoak baliatzea, desinfekzio 
mediatiko bat. Horregatik tapatzen dira pankartak, 
horiek hobeto ikusteko.

Arteak “ikustearen beste luzapenak” eragiten ditu. 
Gizarte-ondoezaren irudiek mundu asaldatu baten 
tapiz lana egiten dute, baina tapatzeko prozesuak 
sortutako formek ere, orban beltzek, hitz egiten 
dute. Esaldi bat gehiago bat bezala egokitzen 
zaizkio pankartari, logotipo berriak bihurtzen dira, 
diskurtsotik irten eta sartzen diren irudi berriak. 
Orban horiek harritzeko moduko oihartzun batez 
heldu zaizkigu. Pankarten eta prentsako argazkien 
errotuluen formen mende egoteko zetozen, baina 
batek ikusmira pixka bat lasaitu bezain laster, beren 
autonomia eta tokia bilatzen dute gizarte-paisaia 
horren barruan. Ezin dugu horri buruz ezer egin. 
Jatorriz “zentsura” lanerako sortuak izanik ere, 
nolakotasun horrek egiten ditu aske hain zuzen.

Denbora amalgamatu egin da tratatutako argazkien 
multzo honetan. Pertsonen, mobilizazioen, istorioen 
oroitzapenak gatazka ahaztuen irudiei gainjartzen 
zaizkie. Orain denbora bakar bat dago: gurea, 
erreklamatzen bide gaituena. “Orain” esateko era 
bakarra dago orain: “Paisaiarik gabe”. *

* Projecte expositiu realitzat a ACVic Centre d’Arts 
Contemporànies, octubre 2014. www.acvic.org

* Proyecto expositivo realizado en ACVic Centre d’Arts 
Contemporànies, octubre 2014. www.acvic.org

* ACVic Centre d’Arts Contemporànies-en burututako 
erakusketa proiektua, urria 2014. www.acvic.org
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De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

Visita comentada i activitat educativa de l’exposició: tots els dissabtes a les 12 h.  
També podeu concertar-les amb reserva prèvia trucant a ACVic. Servei gratuït. 

Segueix-nos al Facebook, Instagram i Twitter

Caldo de cultivo + Todo por la praxis. Arriba los de abajo | Bogotà

Mariona Moncunill. Text on Snow on the Botanical Garden | Helsinki

Núria Güell. Too Much Melanin | Estocolm

Roser Caminal. NOW&THEN. Picture yourself | El Caire

Aquesta exposició presenta quatre projectes artístics realitzats a partir de residències 

temporals en ciutats que no són on habitualment viuen els seus creadors. Projectes amb 

plantejaments, posicionaments i interessos diversos com la creació col·lectiva i les pràcti-

ques col·laboratives en contextos urbans, la poètica entre la realitat velada i la nitidesa de 

la classificació científica, la crítica a les societats avançades que restringeixen la circulació  

de les persones i n’afavoreixen la circulació del capital, o el projecte pedagògic fonamen-

tat en les aspiracions futures d’unes preadolescents, tot analitzant el moment i el context 

cultural en el que viuen. 

Temes específics que ens permeten abordar elements comuns entre ells, com són la rela-

ció entre el local i el visitant, l’adaptabilitat i les connexions que s’estableixen amb el lloc, 

la intensitat i la temporalitat del projectes, les implicacions amb el context local i l’interès 

universal del seu tractament, o la importància de moure’s en un context internacional. Una 

sèrie de qüestions que prenen rellevància en un moment com l’actual, marcat per un creixent 

populisme polític i ciutadà que, en molts països occidentals, aposta per protegir les fronteres, 

fomentar la percepció d’invasió de l’estrany i accelerar polítiques i discursos antiimmigratoris. 

Extralocals és una exposició que aporta una visió a contextos i circumstàncies locals des de 

la mirada de qui ha residit en una ciutat durant un temps curt, però suficient per a no ser 

considerat foraster. Una estada que no hauria estat possible sense l’existència d’una xarxa 

de connexions culturals que aposten pels fluxes i les contaminacions, per la circulació flui-

da, pel dret a accedir als recursos de la ciutat, el dret a canviar-la i el dret a aspirar a una 

ciutadania universal.

Inauguració de l’exposició, divendres 28 de febrer a les 19.00 h




