
 

 

 

 
Aquest projecte s’inscriu en el programa «Es Baluard en moviment», creat amb l’objectiu de donar a conèixer la 
col·lecció del museu i els seus programes, no només entre les Illes Balears, també a la resta de l’Estat i 
internacionalment, a través d’accions diverses. 
 
L’exposició titulada «Estar-ne al corrent 1», coproduïda per Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
i la Fundació Baleària, i sota la curadoria i direcció de Nekane Aramburu, tindrà lloc a Es Polvorí, Eivissa, del 4 de 
març a l’1 d’abril de 2016, i s’inaugurarà dia 3 de març de 2016. 
 
«Estar-ne al corrent 1» ha estat concebuda com una primera aproximació a l’obra en format vídeo de quatre artistes 
representats a la col·lecció d’Es Baluard: Diana Coca, Michael Najjar, Francisco Ruiz de Infante i Amparo Sard. 
 
El dia de la inauguració, el 3 de març a les 19 hores, a Es Polvorí, tindrà lloc una xerrada de presentació a càrrec de 
Nekane Aramburu, directora d’Es Baluard, que suposarà també una nova «presa de contacte» amb l’illa d’Eivissa, 
amb la intenció de continuar construint i d’obrir vies de col·laboració i coneixement mutu. 
 
En paral·lel,  als vaixells de Baleària del trajecte Palma-Eivissa es presentaran les propostes dels treballs en procés 
de tres creadores Natasha Hall, Natxa Pomar i Marta Pujades que han participat a «Les clíniques d’Es Baluard», el 
programa de suport a artistes de l’Àrea d’Educació i Formació del museu. Piedad Solans és l’autora del text de 
presentació. 
 
L’aliança d’Es Baluard i la Fundació Baleària, iniciada el 2013, continua enguany, 2016, amb aquest nou projecte que 
sorgeix com a forma de comunicació i de trobada entre les illes i amb una perspectiva de xarxa oberta a altres zones 
d’acció. 
 

«Estar-ne al corrent» 

 

«Estar-ne al corrent» ens remet a la contínua necessitat de posada al dia que qualsevol cultura i qualsevol pràctica 
artística contemporània requereixen. S’ha d’estar atent a les novetats i als darrers corrents, que se succeeixen cada 
vegada més de pressa en un món hiperalterat de notícies i tendències. Aquesta modernitat líquida que fa més de 
trenta anys que preconitza el sociòleg i filòsof Zygmunt Bauman. Entre tempestes i tsunamis, la societat avança en 
aquest «món líquid», a la recerca de la certesa dins la incertesa. «Estar-ne al corrent» és mantenir-se informat. Però 
també ens pot remetre a tot allò que està en moviment, a tot allò que és necessari que es mogui per corrents líquids 
o electrònics, en les aigües salades o alcalines, en les ones Wi-Fi o en les somniades per Tesla. La vida és moviment, 
com el patrimoni cultural pot ser material o immaterial. Per això una de les millors fórmules per donar a conèixer la 
nostra col·lecció és usar les obres en vídeo que permeten una translació eficaç dels seus continguts, gràcies a l’ús de 
les tecnologies i a les xarxes de comunicació, però també possibiliten establir noves relacions en la contemplació de 
l’Art, més enllà de l’espai, gràcies a un pacte amb el nostre temps: el temps que requereix el visionat d’una obra 
d’art. Les quatre peces seleccionades precisament insereixen l’espectador en aquesta mutabilitat de l’existència i 
els seus laberints més intrigants. Són obres de força plàstica, però també tenen el poder d’instal·lar-se als nostres 
pensaments i agitar els nostres subconscients. 
 
Gaston Bachelard, al seu llibre de 1952, El agua y los sueños, distingeix dues imaginacions: una imaginació que 
alimenta la causa formal i una imaginació que alimenta la causa material. Entre la intangibilitat de les obres 
seleccionades discorren exercicis i teories que, més enllà de la seducció estètica de les seves imatges, remeten a 
qüestions profundes de l’ésser i el seu futur. Així, cada una de les obres correspon a un moment creatiu molt 
concret, en el qual cada un dels autors —Diana Coca, Michael Najjar,  Francisco Ruiz de Infante i Amparo Sard— 
investigava sobre aquests temes, cosa que, d’altra banda, es manté al llarg de la seva trajectòria com una constant 
que ja en forma part i que els fa especials. 
 
En tots ells, a més, l’ús de la tecnologia no és només un recurs tècnic, sinó que adquireix sentit en la concepció de la 
pròpia obra i el seu discurs. En l’era de la fúria tècnica hipermèdia, són pocs els que encara investiguen el llenguatge 
audiovisual, les seves possibilitats narratives i els seus recursos visuals. En la selecció dels quatre artistes aquesta 
qüestió ha tingut un pes específic. 
 
Per a Es Baluard, aquesta és la segona vegada que duem a terme una trobada a Es Polvorí com a mitjà de 
coneixement mutu i de construcció comuna amb les illes Pitiüses. Ara és la primera aproximació de la col·lecció d’Es 
Baluard a Eivissa, que ve acompanyada d’un dels nostres programes formatius més reconeguts, «Les clíniques d’Es 
Baluard». Confiem que continuarem configurant vies de coneixement i que continuarem treballant en xarxa amb la 
nostra comunitat. 

Nekane Aramburu 

ESTAR-NE AL CORRENT 1. Eivissa 
Diana Coca · Michael Najjar ·  
Francisco Ruiz de Infante · Amparo Sard 



□ Amparo Sard. Sèrie «L'oblit» (El olvido), 2009. Vídeo, DVD, monocanal, color, so. Duració: 5’ 55’’.           

Edició: 3/9. Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  

 
La sèrie «L’oblit», desenvolupada per Amparo Sard el 2009, està formada per un conjunt de nou dibuixos creats a 
partir de la perforació gairebé obsessiva sobre un fons blanc neutre, i un vídeo. «L’oblit» és la resposta de l’artista a 
l’exploració, des del seu propi cos, dels límits que retallen el creixement de l’individu, i mostra les seves emocions i 
debilitats, com la por, l’error o la importància de l’oblit, en aquest cas, per poder continuar vivint. 
 
La peça videogràfica presenta una presència femenina, l’artista mateixa, que es dirigeix, des d’un paisatge natural, 
en aparença idíl·lic, cap a un receptacle rectangular dividit en dos. Un element-receptacle, transparent i anòmal, la 
construcció del qual evoca des d’una banyera a un espai de tortura amb estranyes arestes i perforacions. El silenci, 
només interromput pel so de l’aigua, acompanya Sard mentre s’hi introdueix; limita les seves extremitats introduint-
les en el mur de separació per estar en contacte amb l’aigua, element al qual recorre en altres sèries seves: «La 
mujer mosca», «Error» i «Impasse». Mitjançant un llenguatge subliminar, Sard transforma aquest espai habitant-lo a 
través del seu cos, que lluita i es revela en el seu buit, una apropiació de l’espai en què també implica l’espectador, 
que en reconeix la resistència i voluntat, metàfora possible del pas intermedi entre el present i el passat, les 
decisions racionals i les irracionals, el dolor que sentim quan recordem els nostres errors o els estadis de transició. En 
l’obra d’Amparo Sard trobem com a element comú una apropiació de les matèries les qualitats de les quals 
posseeixen elles mateixes un objectiu funcional i conceptual, l’ús indiscriminat del monocolor, el blanc, les 
transparències i el translúcid transporten al seu peculiar univers implacable entre l’oníric i el surreal. 
 
Amparo Sard (Son Servera, Mallorca, 1973) estudià Belles Arts a la Universitat de Barcelona, on actualment exerceix 
la docència. Completà la seva formació a Nova York amb el Master of Arts in Media Studies a la New School 
University. Viu i treballa a Barcelona i Mallorca. 
 
Ha exposat en museus i centres d’art com l’Irish Museum of Modern Art (Dublín, 2008), Natuur Historisch Museum 
(Rotterdam, Països Baixos, 2008), Casal Solleric (Palma, 2009), Palais des Beaux Arts (Brussel·les, 2010), Museo ABC 
(Madrid, 2013), Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (Palma, 2013); Rotterdam Museum (Països 
Baixos, 2013), Starke Foundation (Berlín, 2014), i Macro-Museo d’Arte Contemporanea (Roma, 2015), entre d’altres. 
 
La seva obra figura en diverses col·leccions: Col·lecció Testimoni, «la Caixa» (Barcelona), Guggenheim (Nova York), 
Deutsche Bank (Berlín), The Museum of Modern Art (Nova York), Teylers Museum (Haarlem, Països Baixos); Artium-
Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Vitoria-Gasteiz) i Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, 
entre d’altres. Ha estat guardonada amb el Deutsche Bank International Competition (Berlín, 1999), el Deutsche Bank 
National Competition (Barcelona, 1999), el Premi Ciutat de Palma (1999) i la medalla d’or del govern de la República 
d’Itàlia (2015). 
 

□ Francisco Ruiz de Infante. La piedra de Nueva York, 2004-2005. Màster Mini DV (remasteritzat digital l’any 

2013). Versió monocanal de l’espectacle musical per a tres pantalles, color, so estèreo. So: Francisco Ruiz de 
Infante & Christian Sébille. Duració: 15’. Edició: PA2. Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, 
donació de l’artista 

La piedra de New York va ser creada per a l’exposició Las mesas amplificadas del FRAC de Reims, en la qual els 
texts, que havien perdut protagonisme als seus vídeos monocanal, tornen amb força i reprenen de manera 
diversificada (vídeos, fotos, dibuixos...) la presentació en l’espai de frases disperses i encadenades. 
 
L’interès de Francisco Ruiz de Infante pels sistemes de relació vegetals, animals i humans es dóna en paral·lel a la 
comprensió que conceptes com la violència, el creixement i l’evolució també es poden traslladar al terreny de les 
ciències naturals. Ambdues premisses són la base del projecte «Ecosistemas», desenvolupat d’ençà de 2001, una de 
les seves grans línies temàtiques. A La piedra de New York recorre a l’alternança de formats per a una mateixa obra 
o tema: en aquest cas, parteix d’un espectacle audiovisual, que inclou una performance, i el trasllada al suport 
videogràfic. Realitzat al costat del compositor francès Christian Sebille, amb el qual ha col·laborat en diversos 
treballs des de 2003, Ruiz de Infante parteix de la performance original: una llegenda africana conta que un 
estranger dugué a un llogarret una pedra trobada en les runes d’una ciutat vertical. La pedra va ser submergida dins 
l’aquari de la tribu i provocà tota una sèrie de transformacions, acceleracions temporals, animals estranys... 
 
En aquesta versió monocanal, les imatges capten la vida sorgida en aquell hàbitat aquàtic que envolta la pedra, un 
mitjà en el qual les plantes i els petits éssers cohabiten en un marc temporal desconegut fins que l’artista mateix ens 
situa en un temps concret. D’un context concret, l’aquari, traça un recorregut cap a un altre territori/realitat; el so, 
element important en la seva obra, es configura a partir de ressonàncies electròniques i cants tribals, que 
acompanyen una successió d’imatges, generals i de detall, que varien quant al color, el ritme i la composició. 
Envaeix un ecosistema, el reinterpreta, de forma que activa el nostre sistema perceptiu i ens situa davant una 
reconstrucció desconcertant. 
 
Artista «fora de format», Francisco Ruiz de Infante pertany a una generació la sensibilitat de la qual està marcada 
per la trobada i la confrontació de màquines audiovisuals per al control i l’entreteniment, amb altres materials 



aparentment més simples i quotidians. El manierisme (en el sentit històric del terme) que caracteritza el seu estil 
subverteix regles i convencions. Efectes inesperats, girs dramàtics, figures i personatges exageradament intangibles i 
furtius, atmosferes denses, preses forçades, recorreguts alterats, el tractament irreal de l’espai i el temps, 
l’esquizofrènia en l’ús del text. Petits trencaments per condensació que ens situen davant un llenguatge 
expedicionari de complexos interruptors audiovisuals. 
 
Llicenciat en Pintura i Audiovisuals per la Facultat del País Basc i màster multimèdia per l’ESNBA de París, Francisco 
Ruiz de Infante (Vitòria-Gasteiz, 1966) és professor i coordinador del grup d’investigació Art Fora de Format de 
l'Haute École des Arts du Rhin —HEAR— d’Estrasburg, i codirector artístic de Le Centre des Rives (un laboratori per a 
l’art contemporani i documental en un context rural). 
 
Ha exposat al Museo de Bellas Artes (Vitoria-Gasteiz, 1992); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 
1998); La Gallera (València, 2003); Musée d’Art et d’Histoire de Langres, França (2003); Grand Théatre de Reims 
(França, 2004); Instituto Cervantes de Casablanca (Marroc, 2004); CEAAC, Estrasburg (França, 2005); Metrónom 
(Barcelona, 2005); Caixafòrum, Fundació la Caixa (Barcelona, 2006); FRAC Champagne Ardenne (Reims, 2007); 
Artium-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Vitoria-Gasteiz, 2009, 2010, 2011); Espacio Fundación 
Telefónica/CCEBA; (Buenos Aires, 2009); ZKM-Museum für Neue Kunst (Karlsruhe, Alemanya, 2009); La Laiterie/Hall 
des Chars (Estrasburg, 2013). 
 
La seva obra és en les col·leccions del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Centre Pompidou (París), 
Musée d’Art Contemporain de Montréal, Kunsthaus, de Zúric, JVC Collection (Tòquio), FRAC (Alsàcia, Champagne-
Ardenne i Île-de-France), MUSAC (Lleó), Artium-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Vitoria-Gasteiz), Es Baluard 
Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, entre d’altres. 
 

□ Diana Coca. Voluntary Martyrdom, 2012, Pequín. Vídeo, monocanal, color, so. Duració: 42’42’’. Edició: 1/5. 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, donació de l’artista 

La proposta de Diana Coca està basada en l’acció i la performance, en què el cos de la dona i la confrontació amb 
diversos elements externs amb els quals interactua són el punt de partida. Aquesta peça de videoart mostra una 
performance realitzada per a la Beijing Design Week 2012 amb la col·laboració de l’artista japonesa Megumi Shimizu, 
al seu estudi a Beijing. A Voluntary Martyrdom l’artista es converteix en un insecte, un animal, una màquina, i la 
soledat i la incomunicació, les actituds en la nova era tecnològica, tenen molt a veure amb les dificultats dels éssers 
humans per tenir contactes físics. Empatia, intimitat i amor desapareixen en una societat sense il·lusió, llibertat o 
humanitat. 
 
A través d’aquesta obra, l’artista ens vincula i ens fa còmplices de la seva reflexió sobre l’estressant ritme de la 
nostra civilització i la deshumanització creats pel treball, les noves tecnologies, les falses necessitats, el control, el 
consumisme i les altes i competitives expectatives socials. A més del buit d’enteniment del sistema burocràtic al 
voltant de les persones, els éssers humans lluiten contra una desorganitzada estructura impossible d’entendre, éssers 
sense identitat ni nom. La seva obra es troba influenciada per les pel·lícules Blade Runner de Ridley Scott, 
Metropolis de Fritz Lang, 2046 de Wong Kar Wai i els llibres La Metamorfosi de Franz Kafka, Un món feliç d’Aldous 
Huxley, i per la filosofia d’Erich Fromm, Herbert Marcuse i Michel Foucault. Utilitza un cert ritme teatral que la 
seqüència performartiva revela i ens ofereix descobrir els codis de l’alienació. Una vegada més, el paper de la dona 
activant a través del seu cos l’espai i representant la força que hi pot desenvolupar, és una de les constants que 
acompanyen tots els treballs de Diana Coca. 
 
Diana Coca (Palma, 1977) és licenciada en Belles Arts en l’especialitat de Fotografia per la University of Brighton 
(2003) i en Filosofia per la Universitat de les Illes Balears (2009). El 2004 rep la beca de fotografia del MAE, Ministerio 
de Asuntos Exteriores de España, per a la producció artística a la Real Academia de España en Roma. Finalista als 
certàmens Art Jove 2005 i 2004 organitzats pel Govern de les Illes Balears i a PhotoEspaña 2004, ha estat reconeguda 
amb el Premi de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Palma, 2009). 
Ha exposat, entre d’altres, al Centre de Cultura «Sa Nostra» (Palma, 2005), Museu d’Art Contemporani d’Eivissa 
(Eivissa, 2006), Sala de exposiciones Canal Isabel II (Madrid, 2007), Deichtorcenter (Trienal de Fotografia d’Hamburg, 
2008), Galería SKL (Palma, 2009), Sunshine International Art Museum (Pequín, 2010), Centro Cultural Correios Rio de 
Janeiro, Centro Cultural Banco do Brasil i Instituto Cultural Mejicano a El Salvador (totes el 2011), TJINCHINA Project 
Space (Tijuana, Mèxic, 2014), AOTU Studio (Pequín, 2015). La seva obra forma part de col·leccions de museus i 
entitats com la Real Academia de España en Roma, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, el Consell de Mallorca, 
Ars Fundum (Madrid), el Three Shadows Photography Art Centre de Pequín i Es Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma, entre d’altres. 
 

 

 

 

 



□ Michael Najjar. spacewalk, 2013. Vídeo HD, monocanal, color, so estèreo. Duració: 3’ 31’’. Es Baluard Museu 

d’Art Modern i Contemporani de Palma, dipòsit col·lecció de l’artista 

Michael Najjar se centra en elements crucials de la nostra societat moderna, dirigida i controlada pels ordinadors i 
les tecnologies de la informació. La seva estètica futurista interroga sobre les transformacions socials originades per 
la ciència i la tecnologia i busca reflexions utòpiques i filosòfiques a través de sèries complexes temàticament 
unides. Des de 2011, Najjar treballa en la sèrie «espai exterior», centrada en els avenços més innovadors al voltant 
del viatge i l’exploració espacial. El vídeo spacewalk, presentat el 2015 a l’Aljub d’Es Baluard, narra una part del seu 
entrenament com a astronauta per a la realització del seu propi vol espacial que serà part essencial d’aquesta sèrie, 
un projecte en el qual s’ha centrat personal i artísticament aquests darrers anys. 
 
spacewalk explora la connexió entre l’espai, la gravetat i el cos humà. Un cosmonauta s’introdueix en el que sembla 
un ambient industrial. Però, de sobte, l’aparició del globus terraqüi a través d’un ull de bou trastoca l’entorn del 
cosmonauta i posa en entredit la relació entre el món real o la realitat fabricada. L’obra es basa en una sessió 
d’entrenament realitzada per Michael Najjar el desembre de 2012 al Centre d’Entrenament de Cosmonautes Gagarin 
a la Ciutat de les Estrelles, Rússia. La força de les imatges de l’individu submergit en l’enorme hidrolaboratori a La 
Ciutat de les Estrelles, el seu aïllament interior i exterior, quan només té com a aliats la pròpia força i voluntat i ens 
aproxima tant al sentit del risc com a la fragilitat personal i de la humanitat. 
 
Michael Najjar defineix l’espai com «una continuïtat eterna i immutable que s’estén infinitament en totes les 
direccions. No podem imaginar un límit enlloc sense pensar immediatament que hi ha espai més enllà d’aquest. 
Pensar en termes de límits és restringir la realitat». Aquestes proves físiques que enregistra i altera a la taula 
d’edició en la postproducció segons els codis propis del vídeo de creació, tenen per elles mateixes el valor 
performatiu però, sobretot, la característica d’anticipar-se al futur, més enllà de l’art. 
 
Michael Najjar (Landau, Alemanya, 1966) estudià fotografia i nou art multimèdia a la Bildo Academy de Berlín; 
actualment viu i treballa a Berlín. Ha exposat a diversos museus i centres d’art: Fundació Joan Miró (Barcelona, 
2004), Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (2008, 2015), New Media Art Institute, (Amsterdam, 
Països Baixos, 2009), Teatro Tenerife Espacio de las Artes (Santa Cruz de Tenerife, 2010), CAC-Centro de Arte 
Contemporáneo de Málaga (2010); Borusan Contemporary (Istambul, 2013), LABoral Centro de Arte y Creación 
Industrial (Gijón, 2014), MAMM-Multimèdia Art Museum Moscow (Moscú, 2014), Center for the Performing Arts (Nova 
York, 2015), ZKM-Museum für Neue Kunst (Karlsruhe, Alemanya, 2013, 2015), entre d’altres. 
 
La seva obra forma part de col·leccions públiques i privades com la ZKM-Museum of Contemporary Art (Kalsruhe, 
Alemanya), el Museum Ludwig (Colònia, Alemanya), el CAC-Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el TEA-
Tenerife Espacio de las Artes (Santa Cruz de Tenerife), la DA2 Domus Artium 2000 (Salamanca), el Museo de Bellas 

Artes (Santander), Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i la Col·lecció Pilar Citoler (Espanya). 

 
 

Coproduït per: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i Fundació Baleària 

 

Dates de l’exposició: 04/03/2016-01/04/2016  

Horaris Es Polvorí:  

Dimarts a diumenge de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. Dilluns tancat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Es Polvorí. Baluart Santa Llúcia, Dalt Vila, Eivissa. 


