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Dossier de premsa

El centre cultural proposa un viatge de la hiperactivitat a la contemplació a
través de l’art

CaixaForum Barcelona reivindica
la mandra en una exposició








L’exposició Sooooo lazy. Elogi del malbaratament, comissariada per
Beatriz Escudero i Francesco Giaveri, és la tercera i darrera proposta
de l’actual convocatòria de comissariat per a joves professionals del
Programa de Suport a la Creació́ Artística de la Fundació ”la Caixa” a
CaixaForum Barcelona.
Inclou una cinquantena de peces de 15 artistes: Agnes Martin, Ignasi
Aballí, Francesc Abad, Esther Ferrer, Xavier Ribas, Constant, Samuel
Labadie, Camila Cañeque, Ângela Ferreira, Aernout Mik, Alberto Gil
Casedas, Sharon Lockhart, Misha Bies Golas, Agustín Parejo School
i Priscila Fernandes, en la seva majoria procedents de les
col·leccions de ”la Caixa” i del MACBA però també amb préstecs
d’altres col·leccions com de la Fundaçao Serralves i Cal Cego.
L’exposició és una reivindicació de la mandra i proposa una crítica
irònica i utòpica al consum i a la hiperactivitat contemporània. A
través de les obres exposades, es planteja una ficció en la qual el
malbaratament del temps i la contemplació contribuirien al bé comú.
La mostra, que conté pintura, dibuixos, instal·lació, vídeo, fotografia,
escultura i obra gràfica, romandrà oberta del 26 de novembre al 18
d’abril del 2021.

_______________________________________________________________
Sooooo Lazy. Elogi del malbaratament. Convocatòria de comissariat. Noves
mirades sobre la Col·lecció ”la Caixa”. Dates: del 26 de novembre al 18 d’abril de
2021. Organització i producció: Fundació ”la Caixa”. Comissariat: Beatriz Escudero i
Francesco Giaveri. Lloc: CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 68).
_____________________________________________________________________
@FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #SoLazyCaixaForum #ColleccióLaCaixa

Dossier de premsa

Barcelona, 26 de novembre de 2020. El director de CaixaForum Barcelona,
Lluís Noguera, la directora de l’Àrea d’Exposicions de la Fundació ”la Caixa”,
Isabel Salgado, i els comissaris Beatriz Escudero i Francesco Giaveri han
presentat avui a CaixaForum Barcelona l’exposició Sooooo Lazy. Elogi del
malbaratament en el marc de la Convocatòria de comissariat. Noves mirades
sobre la Col·lecció́ ”la Caixa”, la tercera i darrera d’un cicle de tres exposicions
sorgides de l’actual convocatòria de comissariat del Programa de Suport a la
Creació́ Artística de la institució́ .
Durant tota la temporada 2019-2020, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona està
consagrada a l’exhibició de les tres propostes seleccionades en aquest programa
a càrrec de comissaris emergents, que arriba amb aquesta a la quarta edició́ . El
programa ofereix a joves professionals l’oportunitat de liderar un comissariat a
partir de les col·leccions de ”la Caixa” i del MACBA, amb l’ajuda de professionals
de l’entitat i tutors externs. És també una oportunitat a fi que comissaris
emergents ofereixin lectures innovadores sobre aquests fons d’art. La mostra
Sooooo Lazy. Elogi del malbaratament clou el cicle actual del programa, en el
qual també es van incloure les exposicions En caiguda lliure i On som. On
podríem ser.
A més, recentment, l’entitat ha reforçat aquesta iniciativa ampliant el suport a la
creació́ contemporània i ha desdoblat la convocatòria amb una altra línia de
suport a la producció́ d’obres d’art. Aquesta nova convocatòria, de caràcter
biennal, s’adreça a tots els artistes interessats a produir una obra d’art. L’ajuda
se centra a facilitar els recursos necessaris perquè̀ l’obra es pugui fer realitat,
amb una atenció́ especial pels artistes de menys de trenta anys.
Amb aquesta doble convocatòria, la Fundació ”la Caixa” dona continuïtat a la
seva llarga trajectòria de compromís amb nous talents en l’àmbit de la cultura en
general, i de les arts visuals en particular.
L’exposició Sooooo Lazy. Elogi del malbaratament proposa una reinvindicació
de la mandra, del no fer, com a una forma de resistència però també per
contribuir al bé comú. Ho fa a través d’un viatge de la hiperactivitat a la
contemplació a través de l’art i de la mà d’artistes com Agnes Martin, Ignasi
Aballí, Francesc Abad, Sharon Lockhart, Samuel Labadie, Xavier Ribas,
Albert Gil Casedas, y Misha Bies Golas, entre d’altres. Es tracta d’una crítica
irònica i a la vegada utòpica a la hiperactivitat contemporània, que no només
implica el món del treball i de la producció, sinó fins i tot als espais de la privacitat
i l’oci. La reflexió que proposa l’exposició posa en qüestió la idea del treball com
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a forma de subsistència, així com que el creixement és l’únic camí possible per
avançar. L’exposició proposa pensar la mandra sota el prisma de la teoria
econòmica i dels esdeveniments que hem viscut els darrers anys, incloenthi l’experiència recent d’una pandèmia que ha obligat a desaccelerar per
força el nostre sistema.
Com a alternativa, l’exposició proposa malbaratar de manera eficaç l’enorme
quantitat de temps i de recursos humans disponibles, sobretot quan està previst
que en les pròximes dues dècades, deixin d’existir la meitat dels llocs de treball
pel procés d’automatització de les forces productives i que milions de persones
estiguin aturades durant llargs períodes de temps. La mandra, la peresa, el no
fer, la inactivitat tenen, en canvi, molt mala premsa.
Així, la mostra defensa rescatar la mandra dels menyspreu polític i posa de
manifest que, de fet, la peresa és la finalitat i el somni de qualsevol ésser humà.
Malgrat això, se la considera un vici capital. De fet, aquest és un debat que no
és nou i que han tractat molts autors al llarg de la història. Paul Lafargue, el
gendre de Karl Marx, va escriure un breu pamflet amb el títol El dret a la peresa.
L’artista Kassimir Malevitx considerava que “la peresa no és la mare de tots els
vicis sinó la mare de la perfecció”. Marcel Duchamp també rebutjava el treball i
Georges Bataille apostava per malgastar tot l’excedent de temps sense
contrapartida. Aquests són alguns dels pensadors dels quals es nodreix la
mostra, que també beu del pensament de Bertrand Russell, Hannah Arendt,
entre d’altres.
Molts artistes contemporanis han tractat aquest tema des de diverses
perspectives i per il·lustrar aquesta reflexió, els comissaris han seleccionat una
cinquantena de peces, entre pintura, escultura, dibuix, instal·lació, fotografia,
vídeo i obra gràfica, en la gran majoria procedents de la Col·lecció ”la Caixa”
d’Art Contemporani i el MACBA. També hi ha obres de col·leccions i institucions
com Cal Cego. Col·lecció d’Art Contemporani i la Fundació Fundació de
Serralves-Museu d’Art Contemporani de Porto o procedents dels mateixos
artistes. Els quinze artistes participants són Agnes Martin, Ignasi Aballí,
Francesc Abad, Esther Ferrer, Xavier Ribas, Constant, Samuel Labadie,
Camila Cañeque, Ângela Ferreira, Aernout Mik, Alberto Gil Casedas,
Sharon Lockhart, Mies Bies Golas, Agustín Parejo School i Priscila
Fernandes.
Recorregut de l’exposició
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L’obra que dóna la benvinguda al visitant és l’escultura multimèdia de grans
dimensions Fàbrica esfondrable (2012), que l’artista de Moçambic Ângela
Ferreira va fer a Guimarães (Portugal) i que evoca les dinàmiques de treball
d’una gran fàbrica tèxtil. El seu mecanisme mòbil és una metàfora de la
hiperproducció ja que es tracta d’una peça que no es pot aturar i que necessita
que el personal especialitzat del centre expositiu l’hagi de manipular cada hora.
La presència d’aquesta obra l’exposició també es connecta amb el passat
industrial de l’edifici modernista de CaixaForum Barcelona, seu de l’antiga fàbrica
Casaramona. El vídeo d’Aernout Mik, Polvoritzat, mostra un grup de persones
destruint, sense ira, els productes d’uns grans magatzems. És un ritual de
destrucció efectuat en estat alienació que vol reflexionar sobre l’excés imposat i
la dinàmica contínua del model de producció i consum actuals, que ara arran de
la pandèmia de la COVID-19 s’ha posat en evidència.
Ignasi Aballí, a l’obra Malgastar, va deixar assecar la pintura dins dels seus pots
sense manipular ni gastar. “Vaig comprar tota la pintura que vaig poder amb els
diners que em van donar per a producció en una exposició, i després no en vaig
fer res. Mentre pensava en com utilitzar-la, s’ha assecat i ja no serveix. En cert
sentit, l’obra anteposa la reflexió a l’acció, la contenció a l’expressió”, recorda
l’artista. Alberto Gil Casedas, en canvi, a l’obra 147.710 [Blank Sundays].
Prueba de Leucofobia: 40 h en blanco, va “malbaratar” el temps dels diumenges,
dia de descans setmanal, omplint repetidament fulles de paper amb petites línies
blanques. El malbaratament del temps també està present a l’obra Nòmines. El
meu espai productiu/econòmic, de Francesc Abad, que en aquest cas mostra
en un pany de paret totes les nòmines de la seva vida laboral com a docent. És
una mena d’autoretrat de l’artista, representat per una activitat al marge del seu
treball com a artista.
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L’obra de l’artista nord-americana Sharon
Lockhart, per la seva banda, ens
introdueix al concepte de l’observació
contemplativa d’actes quotidians. En
aquesta exposició es mostren quatre
fotografies de gran format en les quals es
veuen els muntadors de la Scottish
National Gallery of Modern Art durant la
seva pausa del dinar. Les seves figures es
confonen amb les escultures hiperrealistes
d’una exposició de Duane Hanson.
Aquestes imatges dialoguen amb la
minimalista escultura del gallec Misha Bies
Golas, en la què sobre un pedestal blanc
descansa una cigarreta abandonada, que
s’ha consumit sense que ningú la fumés.
Esther Ferrer, Silla Zaj, 1974. Col·lecció Macba. Fundació Macba.
L’exposició inclou una obra emblemàtica Copyright: Esther Ferrer, VEGAP, Barcelona, 2020
de la veterana artista conceptual Esther
Ferrer, la Silla Zaj, del 1974, en la què un cartell en una senzilla cadira convida
el visitant a seure-hi “fins que la mort els separi”. Una acció que l’espectador mai
podrà dur a terme ja que sempre serà persuadit de fer-ho en el context d’una
sala d’exposicions.
El col·lectiu Agustín Parejo School, pioner de les accions enteses com a
activisme urbà i social, es refereix al tema de l’atur en la seva obra Por fabor
estamos parados, a través de l’edició de postals i un calendari amb grafits de
carrer pintats pel grup. En la mostra es reactiva una d’aquestes postals, fent
servir el mateix lema, per convertir-lo en un estergit i fer una pintada dins de
l’espai expositiu. L’exposició també inclou alguns dels esbossos i projectes de la
ciutat inspirada pel situacionisme New Babylon dissenyada per l’artista Constant
al llarg de trenta anys, en la qual proposava un nou model de vida lúdica i
creativa, amb una considerable disminució del treball. També és utòpica la vida
que proposa el vídeo de Priscila Fernandes, que presenta una Terra, inspirada
en el mite medieval de Cucanya o Xauxa, un lloc fantàstic on abunda el menjar i
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no cal treballar. Unes gandules
davant del vídeo proposen gaudir
amb tranquil·litat de l’experiència.
Les fotografies de la sèrie
Domingos, de Xavier Ribas
mostren el temps de lleure familiar
en polígons i descampats no
urbanitzats de Barcelona i voltants,
zones
no
explotades
ni
reglamentades, mentre que el
conjunt de dibuixos Just Do
Nothing, de Samuel Labadie,
Xavier Ribas, Sin título (Familia leyendo). Sèrie Domingos, 1994-1997
subverteix el cèlebre lema d’una
coneguda marca esportiva per qüestionar el lleure com a consum, com a activitat
productiva disfressada de “temps lliure”.
Al final de l’exposició, es mostra una obra gairebé amagada, instal·lada en un
petit bocí de terra de Camila Cañeque. Són dos humils ulls tancats. Al costat un
codi QR porta el visitant fora de l’exposició: un vídeo que mostra una platja
deserta i desitjable, una invitació a la fugida i la contemplació sense fi. L’exposició
es tanca amb dues teles de grans dimensions gairebé monocromes de la pintora
Agnes Martin, aïllades en un únic ambient que es converteix en una petita
capella que convida al visitant a la pausa i la reflexió.
La mostra compta amb un catàleg en línia que es pot descarregar i consultar en
aquest enllaç.
Planificació de la visita
Amb l’objectiu de facilitar l’accés i millorar l’experiència del visitant, el centre
recomana als visitants planificar la visita prèviament a través de la reserva o
adquisició d’entrades mitjançant la pàgina web. Des de la pàgina de CaixaForum
Barcelona, els visitants poden conèixer la disponibilitat d’entrades per franja
horària per canalitzar la seva petició, i, d’aquesta manera, garantir el seu accés
a sala, actualment limitada a nivell d’aforament per les mesures de seguretat.
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L’exposició comptarà amb un servei de mediació al públic. D’aquesta manera,
de dilluns a diumenge, d'11 a 14 h i de 17 a 20 h, hi haurà a la sala a la disposició
del públic un educador per atendre qualsevol dubte o comentari sobre l'exposició.

ELS COMISSARIS
BEATRIZ ESCUDERO I FRANCESCO GIAVERI
Beatriz Escudero és llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de
Barcelona, diplomada en Gestió Cultural i màster en Direcció i Disseny d’Espais
Expositius per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i ha cursat el Programa
d’Estudis Independents-Màster en Estudis Museístics Avançats, Teoria i Crítica
d’Art de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha comissariat exposicions a la
Biennal de Cuenca (2019), Trastero 109 (2019), Addaya Centre d’Art
Contemporani (2017), Sant Andreu Contemporani (2016), La Casa Encendida
(2015) i Fundació Antoni Tàpies-Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya
(2013). També és cofundadora de www.sitespecificconversation.com, un
projecte en línia en forma de converses amb artistes al seu lloc de treball.
Francesco Giaveri es forma en Conservació de Béns Culturals per la Università
Ca’ Foscari de Venècia i en Història de l’Art per la Universitat Complutense de
Madrid, on obté el DEA en Art Contemporani. Ha sigut professor a la Universitat
Antonio de Nebrija (2016-2018), director de la galeria L21 Madrid (2013-2016) i,
des de 2016, és Gallery Manager d’ADN. Ha comissariat exposicions a
Piramidón (2020), Centro de Arte Alcobendas (2018), Baril (2017), ADN Platform
(2019 i 2017), Salón (2016-2017), Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid
(2014), Espacio Trapézio (2013), Espacio F (2012) i Galería Marta Cervera
(2011).
Francesco i Beatriz treballen junts des del 2017. Han fet exposicions a l’Institut
Français de Madrid (2020), al Museu del Disseny de Barcelona (2019), a la
Galleria Macca (2018) i a la Galería JosédelaFuente (2018). També escriuen
habitualment en diversos mitjans sobre exposicions i història del galerisme.
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OBRES I ARTISTES PRESENTS A L’EXPOSICIÓ

ÂNGELA FERREIRA
Fàbrica colapsável
[Fábrica esfondrable]
2012
2 escultures mòbils, 28 diapositives, fusta i altres materials
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani
La instal·lació fa referència a la fàbrica tèxtil, sector clau de la Revolució
Industrial. El mecanisme mòbil és una metàfora eficaç de la hiperproducció: la
màquina no es pot aturar, sinó que ha de continuar produint sense parar, i per
tant les persones s’han d’ajustar al ritme mecànic de l’estructura productiva.
AERNOUT MIK
Pulverous
[Polvoritzat]
2003
Retroprojecció en 3 DVD
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani
El ritual del potlatch, un festí cerimonial, va ser descrit per l’antropòleg Marcel
Mauss en el seu assaig Assaig sobre el do, on analitzava l’intercanvi com un
aspecte clau en la formació de les relacions socials d’una societat. La seva
investigació va ser el punt de partida de l’assaig La noció de consum, de
Georges Bataille, on trobem, al seu torn, la hipòtesi d’aquesta exposició: per al
bon funcionament de qualsevol sistema, l’excedent s’ha de malbaratar de
manera sumptuosa. El vídeo de Mik presenta una destrucció metòdica
(polvorització) dels béns de consum d’un supermercat.

IGNASI ABALLÍ
Malgastar
2001
20 pots de pintura blanca assecada
Cal Cego. Col·lecció d’Art Contemporani
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Aquesta instal·lació continua aprofundint en el concepte de malbaratament. Els
diners de producció que rep l’artista s’han malgastat comprant molta pintura
per, finalment, no pintar res. Mentre l’artista reflexiona sobre què podria fer amb
ella, la pintura s’asseca als pots.

ALBERTO GIL CASEDAS
147.710 [Blank Sundanys].
Prueba de Leucofobia: 40 h en blanco
2016
Paper, pots de vidre i imans
Cortesia de l’artista
Durant els diumenges, el seu dia de descans, l’artista dedica vuit hores, tot un
torn laboral, a omplir folis buits amb petites línies blanques. Malgasta així el
temps lliure per plantejar una ritualitat pròpia del temps de treball amb un
resultat aparentment improductiu (blanc sobre blanc). La seva estratègia, a
través d’un mètode eficaç, tan irònic com absurd, relativitza la importància que
normalment assignem als nostres «deures». Alhora, projecta una nova llum
sobre les tasques laborals i la nostra dedicació compulsiva a aquestes.
Finalment, pel fet de malgastar el dia lliure de l’artista afegeix, si es pot, un grau
encara més gran a aquest malbaratament.

FRANCESC ABAD
Nòmines. El meu espai productiu / econòmic
1973-2009
Impressió per raig de tinta sobre paper
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA
Abad presenta totes les nòmines rebudes durant la seva vida laboral com a
docent, una activitat necessària per subsistir però efectuada al marge de
l’activitat artística. Cada full correspon a un moment determinat de la seva vida,
un document que és testimoni d’una transacció econòmica senzilla i directa:
temps a canvi de diners. Una reflexió sobre el temps dilapidat a la feina (mitjà
de subsistència necessari) i robat a la vida autèntica (escollida, estimada,
potser fins i tot vocacional). La instal·lació d’Abad ens convida a considerar la
figura de l’artista en el marc neoliberal, la seva retribució i la seva autonomia
creativa dins d’un sistema dirigit vers la producció contínua i el consum sense
aturador, paràmetres que no sempre encaixen amb la investigació artística.
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SHARON LOCKHART
Lunch Break Installation, Duane Hanson: Sculptures of Life, 14 December
2002-23 February 2003, Scottish National Gallery of Modern Art
[Instal·lació de la pausa per dinar. Duane Hanson: escultures de la vida, 14 de
desembre de 2002-23 de febrer de 2003, Scottish National Gallery of Modern
Art]
2003
Fotografia C-print
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani
Aquestes fotografies aturen el temps i el converteixen, com passa sovint en la
feina de Lockhart, en una contemplació dilatada. L’artista congela quatre
instants del procés d’instal·lació d’un conjunt escultòric hiperrealista de Duane
Hanson. Barrejats amb les escultures, hi apareixen els muntadors del museu.
La pausa per dinar es converteix així en un temps suspès, una reflexió sobre
una divisió artificial entre la feina i el descans (negoci/oci).

MISHA BIES GOLAS
Sense títol
2012
Peanya i cigarreta. Materials diversos
Cortesia de l’artista
Aquesta obra fa referència a les escultures de fum efímeres que Giovanni
Papini descriu a la novel·la Gog. Com en la peça d’Aballí, sense fer res o
deixant fer és possible esperar que passi alguna cosa. Aquí, l’oblit genera
l’obra, l’accident porta un comentari irònic a la pèrdua de temps i al
malbaratament d’un cigarret oblidat en un pedestal durant un muntatge
expositiu i genera, a més a més, un diàleg amb les fotografies de Lockhart.
Bies Golas ens porta pel camí del gaudi, d’un temps alliberat de l’imperatiu de
la feina productiva i lliurat a l’espera que alguna cosa inesperada passi tota
sola.
ESTHER FERRER
Silla Zaj
1974
Fusta i paper
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA
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El text de l’obra és una exhortació a seure i no moure’s mai més. En el moment
actual, encara que estiguem asseguts i aïllats, no deixem de produir i de
comunicar a través dels nostres dispositius mòbils. El cos es torna cada vegada
menys important, menys necessari per al treball immaterial i per al capitalisme
cognitiu, alhora que s’exigeixen més i més hores de dedicació (cal estar
sempre connectat). Per què no plantejar una disminució, una redistribució i fins
i tot una supressió de la feina? Per aconseguir-ho, es pot repensar la peresa,
retornar-la a la posició de «veritat inalienable de l’ésser humà» i esborrar la
falsa creença que la condemna a ser «la mare de tots els vicis».

AGUSTÍN PAREJO SCHOOL
Por fabor estamos parados
1987
Estergit. Adaptació d’una edició original realitzada en format postal
Cortesia dels artistes
Aquesta peça és una adaptació en estergit d’una edició de postals del col·lectiu
malagueny Agustín Parejo School (APS), que va marcar una fita en el
panorama estatal i continua sent una font inesgotable d’estratègies activistes i
artístiques. APS som tots. El fet d’estar a l’atur ara es presenta no com a
posició de subalternitat i drama social, sinó com a reivindicació (però
tècnicament possible) d’un món finalment alliberat i de l’esclavitud del treball.
Ressona aquí l’esperit de revolta de la cançó Pretty Vacant dels Sex Pistols:
«Estem força desvagats i no ens importa».
CONSTANT
Diverses obres
1970
Aiguafort i punta seca sobre paper
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Col·lecció Fundación Repsol
Al llarg de gairebé trenta anys, Constant va fer textos, dibuixos i litografies amb
els quals va desenvolupar un model de ciutat planetària basat en la construcció
d’estructures modulars, mòbils i interconnectades. New Babylon [Nova
Babilònia] proposa un nou model de vida lúdica que estimuli la creativitat.
Vinculat a la Internacional Situacionista i al teòric Guy Debord, Constant
planteja, amb encert, deixar enrere l’homo faber (l’home que fa o fabrica) i
transformar la humanitat en home ludens (l’home que juga).
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PRISCILA FERNANDES
Gozolândia e Outros Futuros
[Xauxa i altres futurs]
2016
Instal·lació
Gozolândia
[Xauxa]
2016
Vídeo en full HD, color i so
Cortesia de l’artista
Ergonomia do abstracionismo
[Ergonomia de l’abstraccionisme]
2016
Fusta de tec i tela estampada
Col·lecció Fundação de Serralves-Museu de Arte Contemporãnea, Porto
Portugal. Adquirit el 2018
L’artista portuguesa revisa el mite del país de Cucanya o Xauxa, un lloc
fantàstic on abunda el menjar, sempre fa bon temps i, sobretot, no cal treballar,
El vídeo obre diverses línies narratives al voltant del joc i l’ociositat. Les
gandules, dissenyades per l’artista, completen aquesta zona de descans i
relaxació en el recorregut expositiu, en què les utopies passades (i no tan
passades) sembla que tornin a sorgir.
XAVIER RIBAS
Sin título (Familia leyendo)
Sin título (Pícnic solar industrial)
Sin título (Mesa pícnic)
Sèrie Domingos
1994-1997
Fotografia cromogènica
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA
En aquesta exposició es mostra una tria de fotografies del projecte que Ribas
va dedicar a investigar la perifèria de la ciutat. L’artista hi documenta espais de
lleure no regulat, zones desvinculades del recinte econòmic, situacions
improvisades i autogestionades. L’autor hi reconeix reductes de creativitat
social amb molta més llibertat (i, probablement, més gaudi) que a les catedrals
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del lleure actuals en què es promou un tipus d’activitat cohibida i fins i tot
corrompuda per la lògica del màxim benefici econòmic.
SAMUEL LABADIE
Just Do Nothing
2017-2020
Tècnica mixta sobre paper
Cortesia de l’artista
El dibuix irònicament mordaç Just Do Nothing subverteix de manera
carnavalesca el lema d’una marca molt coneguda. Labadie qüestiona la noció
de lleure regulat, una (altra) activitat productiva disfressada de «temps lliure».
La seva obra proposa una mirada crítica a la nostra iconosfera actual, un
horitzó visual que patim a través del bombardeig constant d’imatges i textos en
xarxes socials i en totes les pantalles que fem servir com a interfícies del que
és real.
CAMILA CAÑEQUE
La huida inmóvil. La huida
2020
Pestanyes: pèl i làtex (tira)
Vídeo en bucle continu, allotjat al web i accessible només mitjançant codi QR
Cortesia de l’artista
Dos ulls tancats, enganxats damunt del terra; amagats voluntàriament, perquè
la mandra continua sent considerada un vici capital. Uns ulls que no miren i no
es mouen, que rebutgen participar del lleure institucionalitzat d’aquesta
exposició. Una ocultació i una fugida conscients dels mals que comporten la
productivitat i l’espectacle. Completa la instal·lació un codi QR que ens dirigeix
a un vídeo on es mostra una vora del mar tranquil·la. Un paisatge ampli i plàcid
on trobar-se amb un mateix per lliurar-se a la contemplació. La vita activa
cedeix finalment protagonisme a la vita contemplativa.
AGNES MARTIN
Sense títol núm. 5
Sense títol núm. 7
1997
Acríl·lic i grafit sobre tela
Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani
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Aquesta exposició, conscient de ser una contradicció en si mateixa pel fet de
participar d’una tipologia de lleure consumible i regulat, anhela aturar-se per
dissoldre’s. La conclusió -en realitat, un nou començament- convida a
contemplar el buit que amaga infinits aspectes fonamentals per a un
espectador conscient de la seva fragilitat i de la gravetat de la seva situació en
el capitolocè. Malgastar el temps i reivindicar la mandra con un dret ens
permetrà obrir escletxes en l’estructura productiva globalitzada i plantejar
alternatives a l’única ideologia dominant, la que ens condemna a un treball que
només beneficia a uns quants.
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Sooooo Lazy.
Elogi del malbaratament
Del 26 de novembre al 18 d’abril de 2021
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