
CaixaForum presenta en sessió contínua films i vídeos de 21
artistes internacionals, així com instal·lacions i multiprojeccions

‘Ficcions’ documentals

Quatre històries de quatre dones que han decidit dur perruca. A una d’elles se
l’acusa de terrorisme i ha viscut disfressada durant 30 anys. Una altra ha perdut
el cabell a causa de la quimioteràpia. Una tercera és una musulmana practicant
que utilitza la perruca en lloc del mocador. La darrera és una prostituta
transsexual. Per a les quatre dones, la perruca emmarca una identitat i en crea
una altra de nova. Aquests quatre relats donen vida a Women Who Wear Wigs
(Dones que duen perruca), una videoinstal·lació de quatre projeccions creada
per l’artista turc Kutlug Ataman el 1999. Sota el títol ‘Ficcions’ documentals,
CaixaForum presenta en sessió contínua una sèrie d’instal·lacions i
multiprojeccions que mostren 22 films i vídeos de 21 creadors internacionals.
L’encontre entre l’art i el cinema documental ha estat especialment fructífer en
els darrers anys. La vehemència amb la qual tots dos han qüestionat nocions
com la realitat, l’autenticitat o l’evidència ha propiciat una mirada crítica sobre el
règim de veritat universal que, fins ara, ha envoltat les pràctiques documentals.
“Ficcions” documentals proposa una aproximació a aquest territori ambigu en el
qual s’encreuen diferents experiències d’una realitat que ja no és ni única ni
transparent. Els creadors representats són Sobhi Al-Zobaidi, Keren Amiran,
Kutlug Ataman, Javier Codesal, Jordi Colomer, Tacita Dean, Harun Farocki, Peter
Friedl, Valérie Jouve, Victor Kossakovsky, Florence Lazar, Avi Mograbi, Noëlle
Pujol, Walid Raad, Santiago Reyes, Jean-Claude Rousseau, Allan Sekula, Zineb
Sedira, Alexandra Sell, Jia Zhang Ke i Jun Yang.

La mostra ‘Ficcions’ documentals, comissariada per Jean Pierre Rehm, director
del Festival International du Documentaire (FID) de Marsella, i Marta Gili,
responsable de Fotografia i Arts Visuals de la Fundació “la Caixa”, es podrà
visitar a CaixaForum (av. del Marquès de Comillas, 6-8), del 10 de març al 27 de
juny de 2004. La mostra es presenta en el marc de la Primavera Fotogràfica 2004.



Els 21 cineastes i artistes representats a ‘Ficcions’ documentals exploren aquestes
contradiccions inherents a les pràctiques documentals per posar de manifest
fragments de la realitat invisibles, desconeguts o, simplement, omesos. A partir
d’estratègies que van des de la narrativa tradicional, passant per la instal·lació, el
diaporama o les propostes per Internet, la mostra presenta treballs que no pretenen
refermar veritats, sinó revelar els complexos processos (especialment des d’una
perspectiva política i social) mitjançant els quals s’estableixen les relacions entre
informació i experiència visual.

La mostra es presenta a la Sala 1 de CaixaForum i està estructurada en dos àmbits,
amb l’objectiu de facilitar el visionat dels 22 vídeos i pel·lícules:

1. D’una banda, s’ha establert un recorregut per la Sala en el qual es presenten les
obres que requereixen un espai expositiu, per tractar-se d’instal·lacions o
multiprojeccions. És el cas dels creadors Kutlug Ataman, Jordi Colomer, Tacita
Dean, Harun Farocki, Peter Friedl, Florence Lazar, Walid Raad, Santiago Reyes i
Zineb Sedira.

2. De l’altra banda, s’ha preparat una sala de projeccions que, en sessió contínua,
presenta una selecció de 12 pel·lícules, distribuïdes en quatre programes. Els
artistes i cineastes representats en aquest segon àmbit són Sobhi Al-Zobaidi,
Keren Amiran, Javier Codesal, Valérie Jouve, Victor Kossakovsky, Avi Mograbi,
Nöelle Pujol, Jean-Claude Rousseau, Allan Sekula, Alexandra Sell, Jung Yang i Jia
Zhang Ke. Per a una major comoditat de l’espectador, hi ha una zona de visionat
individual, és a dir, a la carta, de tots els films que es presenten en aquesta Sala
de projeccions.

Hi ha exposicions en què l’espectador es desplaça entre les obres i decideix quant de
temps concedirà a la contemplació de cada una d’aquelles. En aquest cas, però, com
en el cinema, són les obres les que discorren davant de l’espectador, i són aquestes
les que marquen el temps necessari per manifestar-se.



‘Ficcions’ documentals
Del 10 de març al 27 de juny de 2004

CaixaForum
Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona

Horari:
De dimarts a diumenge i festius, de 10 a 20 h
Dilluns tancat, excepte festius

Servei d’informació

www.fundacio.lacaixa.es/ficcionsdocumentals
Tel.: 902 22 30 40
info.fundacio@lacaixa.es

Entrada gratuïta


