


A les parets del carrer, darrere dels murs de la fàbrica, 
als polígons industrials, quin paisatge  ens pot 
esperar si no és el de la insubordinació?

La recerca d’un paisatge fabril i del rastre de la seva 
activitat és part de l’estratègia d’Igor Rezola per 
provocar una fricció política-estètica. L’eco d’aques-
ta fricció resulta ser la producció en cadena del seu 
significat (hi ha imatges en les que gairebé pot escol-
tar-se un grinyol, com una sirena, com una alarma).

Aquesta estratègia d’apropament a qüestions com 
“temps” i “treball”, no cau en el pervers esteticisme 
d’allò “post industrial”, sinó que posa en conflicte 
la seva categoria de “paisatge” per enfrontar-lo a la 
indolència de la producció cultural. 

Les accions en vídeo i sèries fotogràfiques d’Igor es 
desenvolupen sempre en l’espai públic i s’endinsen 
en les trampes teòriques del treball i en aquelles 
estratègies ideològiques que les mantenen com una 
bomba de rellotgeria al centre del sistema econòmic. 
La tremenda paradoxa que existeix entre l’odi al 
treball i la batalla en la què ens veiem immersos 
per mantenir-lo, encara que sigui en condicions 
d’autèntica precarietat, dóna fe d’un paisatge social 
convertit en espai de lluita.

Les “accions blanques” i les “accions negres” són 
intervencions en les que la pintura pren el carrer 
mitjançant la infracció que comporta la seva pràctica 
en l’espai públic. Com si es tractés d’un bumerang, el 
registre d’aquestes imatges ens retorna un paisatge 
tensional que fon allò sensible amb la circumstància 
política sense que hi hagi possibilitat de tornar a 
separar ambdós elements. 

L’economia de mitjans, l’enquadrament sempre 
ortogonal, la imatge crua i desolada, provoquen 
l’atenció de la mirada per més tard patir l’espurneig 
expressiu d’una acció. Una acció ràpida i precisa 
perquè al carrer sempre hi ha vigilància.

Una paret reclama la mateixa atenció que un 
paisatge. Una pintada diu la meitat amb les seves 
lletres i l’altra meitat amb l’esborrat de les mateixes. 
Un núvol de fum és, de sobte, una explosió de sentit 
enmig del silenci programat per l’horari laboral (en 
aquests espais bits i anodina on se sent el murmuro 
de les rutines de treball). Un petit gest cobra tot el 
sentit quan utilitza encertadament el temps i l’espai, 
l’enquadrament i el fora de quadre, quan utilitza el 
blanc i el negre com a colors primaris, secundaris i 
terciaris per composar un mural sense paisatge. 

En las paredes de la calle, tras los muros de la fábrica, 
en los polígonos industriales ¿qué paisaje nos puede 
esperar sino es el de la insubordinación?

La búsqueda de un paisaje fabril y del rastro de su 
actividad es parte de la estrategia de Igor Rezola para 
provocar un rozamiento político–estético. El eco de ese 
rozamiento resulta ser la producción en cadena de su 
significado (hay imágenes en las que casi puede oírse 
como un chirrido, como una sirena, como una alarma).

Esta estrategia de acercamiento a cuestiones como 
“tiempo” y “trabajo”, no cae en el perverso esteticis-
mo de lo “post industrial”, sino que pone en conflicto 
su categoría de “paisaje” para enfrentarlo a la indo-
lencia de la producción cultural.

Las acciones en vídeo y las series fotográficas de Igor 
se desarrollan siempre en el espacio público y ahon-
dan en las trampas retóricas del trabajo y en aquellas 
estrategias ideológicas que las mantienen como un 
bomba de relojería en el centro del sistema económi-
co. La tremenda paradoja que existe entre el odio al 
trabajo y la batalla en que nos vemos envueltos por 
mantenerlo, aunque sea en condiciones de auténtica 
precariedad, da cuenta de un paisaje social converti-
do en espacio de lucha.

Las “acciones blancas” y las “acciones negras”, son 
intervenciones en las que la pintura toma la calle 
mediante la infracción que conlleva su práctica en el 
espacio público. Como si se tratase de un boomerang, 
el registro de estas imágenes nos devuelve un paisaje 
tensionado que funde lo sensible con la circunstancia 
política sin que haya posibilidad de volver a separar 
ambos elementos. 

La economía de medios, el encuadre siempre ortogo-
nal, la imagen cruda y desolada, provocan la atención 
de la mirada para luego sufrir el chisporroteo expresi-
vo de una acción. Una acción rápida y precisa porque 
en la calle siempre hay vigilancia.

Una pared reclama la misma atención que un paisa-
je. Una pintada dice la mitad con sus letras y dice la 
otra mitad con el borrado de las mismas. Una nube 
de humo es, de pronto, una explosión de sentido en 
medio del silencio programado por el horario laboral 
(en esos espacios vacíos y anodinos en donde se oye 
el murmullo de las rutinas de trabajo). Un pequeño 
gesto cobra todo el sentido cuando utiliza acertada-
mente el tiempo y el espacio, el encuadre y el fuera de 
cuadro, cuando utiliza el blanco y el negro como colo-
res primarios, secundarios y terciarios para componer 
un mural sin paisaje.

Kaleko paretetan, fabrikako murruen atzean, 
industrialdeetan, zer paisaia espero dezakegu, 
menderaezintasuna ez bada?

Fabrika paisaiaren eta fabrika jardunaren arrastoa 
bilatzea politika eta estetikaren arteko igurtzia 
eragiteko Igor Rezolaren estrategiaren zati da. Igurtzi 
horren oihartzunak katean sortzen du bere esanahia 
(irudi batzuetan ia kirrinka moduko bat entzun 
daiteke, sirena moduko bat, alarma bat).

“Denbora” edo “lana” bezalako gaietara hurbiltzeko 
estrategia hori ez da gai “post industriala”ren 
estetizismo gaiztoan erortzen; aldiz, istilu bat 
eragiten du bere “paisaia” kategoriaren eta sorkuntza 
kulturalaren sortasunaren artean.

Igorren bideo-ekintzak eta argazki-serieak kalean 
gertatzen dira beti, eta sakontzen dute lanaren 
tranpa erretorikoetan eta horiek, erlojuzko lehergailu 
bat bezala, sistema ekonomikoaren muinean 
mantentzen dituzten estrategia ideologikoetan. 
Lanari diogun gorrotoaren eta, erabateko 
prekarietatean bada ere, lana edukitzeko egiten 
dugun borrokaren arteko paradoxa izugarriak 
borroka espazio bihurtutako gizarte-paisaia 
erakusten du.

“Ekintza zuriak” eta  “ekintza beltzak” pinturak 
kalea hartzen duen interbentzioak dira, pintura 
kalean erabiltzeak dakarren arau-haustearen bidez. 
Boomerang bat balira bezala, irudi horiek grabatuz, 
paisaia istilutsu bat itzultzen zaigu, sentikor zaiguna 
zirkunstantzia politikoarekin bat egiten duena, bi 
elementuak berriz banatzeko modurik gabe.

 Baliabide urriek, koadratze beti ortogonalak, irudi 
gordin eta desolatuak, begiradaren arreta zirikatzen 
dute eta, gero, ekintza baten adierazkortasunaren 
txinparta pizten da. Ekintza azkar eta zehatza da, 
kalean beti baitago zaindaritza.

Horma batek paisaia batek beste arreta 
erreklamatzen du. Pintada batek erdia esaten 
du bere letren bitartez, eta beste erdia horiek 
ezabatzean. Ke-laino bat zentzu eztanda bat da bat-
batean lan-ordutegiek programatutako isiltasunaren 
erdian (lan-errutinei darien zurrumurrua entzun 
daitekeen espazio huts eta txepel horietan). Keinu 
txiki batek zentzu osoa hartzen du denbora eta 
espazioa behar bezala erabiltzen dituenean, baita 
koadratzea eta koadroz kanpokoa, zuria eta beltza 
lehen, bigarren eta hirugarren mailako kolore 
moduan erabiltzen dituenean, paisaiarik gabeko 
horma-irudi bat konposatzeko.

 Igor Rezola 

SENSE PAISATGE
SIN PAISAJE
PAISAIARIK GABE

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

DEL PAISATGE PARTICIPATIU A L’ABSÈNCIA DE PAISATGE
DEL PAISAJE PARTICIPATIVO A LA AUSENCIA DE PAISAJE
PAISAIA PARTE-HARTZAILETIK PAISAIAREN ABSENTZIARA

* 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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ACVIC
CENTRE D’ARTS CONTEMPORÀNIES
Sant Francesc 1. 08500 Vic · Tel +34 93 885 37 04 · www.acvic.org · info@ · acvic.org

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




