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«REPRODUCTIBILITAT 1.2 FUNDACIÓN AENA + ES BALUARD» 

GUÍA D’OBRES  

 
1 i 2- Rafael Agredano (Còrdova, 1955) 
Escena pastoral del sur galante VI, 2006 
Escena pastoral del sur galante VIII, 2006 
 
Rafael Agredano entén el seu mètode de treball com el d’un escriptor, se sent 
còmode a les sèries, mitjançant les quals desenvolupa un tema com si dels capítols 
d’un llibre es tractés.  
 
En aquest cas són dues obres, Escena pastoral del sur galante VI i Escena pastoral de 
sur galante VIII (2006), pertanyents a la sèrie del mateix títol. Una sèrie nocturna 
que sorgeix d’una realitat que l’artista envolta de certa ironia, i que ell no fa més 
que recollir i interpretar. Agredano mostra, a mode de fotoreportatge, el Polo 
Químico de Huelva, una zona on s’han instal·lat empreses químiques i energètiques, 
els edificis i cisternes dels quals han anat transformant l’àrea, convertint-lo en un 
paratge amb un halo indubtablement amenaçador però dotat visualment de força, 
com si es tractés d’una escena de ciència ficció. El treball nocturn, burlant la 
seguretat del lloc, capta una situació real a la qual suma les paraules que la imatge 
porta sobreimpresses, el text de la façana d’una central tèrmica: «Com hem vingut a 
la capital he volgut que Platero vegi el Vergel... Arribem a poc a poc, reixa a baix, 
en la grata ombra de les acàcies i dels plàtans, que estan carregats encara. El pas de 
Platero ressona en les grans lloses que abrillanta el reg…». Cites extretes del llibre 
de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, capítol 77, titulat El Vergel en relació al lloc 
on s’aixeca el Polo Químico, un espai natural ja extingit.  
 
Recursos: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/programa/figura13/frame.htm 
sevilla.abc.es/.../rafael-agredano-los-artistas-somos-los-pobres-que-pueden- entrar-
en-los-salones_1423767073809.html  
elpais.com/tag/rafael_agredano/a 
http://www.alfredovinas.com/galeria/catalogos/agredano2/cv.html 
http://catalogo.artium.org/book/export/html/1016 
http://www.tomasmarch.com/exposiciones/rafael_jete/nota_prensa/rafael_prensa.
html 
 
 
3- José Manuel Ballester (Madrid, 1960) 
Pabellón de España, 2010 
 
L'obra de José Manuel Ballester abasta amples sèries de les quals les arquitectòniques 
són les més reconegudes amb un estil propi. A Pabellón de España (2010) continua 
amb la utilització d'edificis, en aquest cas l'espai buit, centrant-se en l'interior d'un 
destacat edifici de nova construcció en el qual l'atmosfera sol ser el punt de partida 
per a les seves peces fotogràfiques, obres en la seva majoria de gran mida. La peça 
mostra el pavelló d'Espanya per a la Expo Xangai 2010, realitzat per l'Estudi Millares-
Tagliabue (EMTB): un pavelló cistell el revestiment del qual va ser realitzat amb un 
element artesanal, el vímet, que Ballester tradueix en pura abstracció. 
 
Recursos: 
http://www.josemanuelballester.com/  
http://oralmemories.com/#video-103 
 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/programa/figura13/frame.htm
http://www.alfredovinas.com/galeria/catalogos/agredano2/cv.html
http://catalogo.artium.org/book/export/html/1016
http://www.tomasmarch.com/exposiciones/rafael_jete/nota_prensa/rafael_prensa.html
http://www.tomasmarch.com/exposiciones/rafael_jete/nota_prensa/rafael_prensa.html
http://www.josemanuelballester.com/
http://oralmemories.com/#video-103
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4- Raúl Belinchón (València, 1975) 
Kéyah_02, Arizona, USA, 2008 
 
Entre els projectes més recents de Raúl Belinchón, dedicats a l’espai construït —
interiors d’edificis abandonats o en ús com els teatres i infraestructures urbanes com 
les estacions de metro o les vies de trens— i al territori natural, es troba la sèrie 
titulada «Kéyah», realitzada en una reserva dels indis Navajo al nord-oest d’Arizona 
(EUA). Kéyah significa terra en llengua navajo, tema que Belinchón analitza per a 
«accedir a determinats valors i qualitats propis de les cultures rurals, com la 
fertilitat, la sexualitat, la faula. Té a veure, per una altra part, amb la recerca d’allò 
ancestral i allò primitiu. L’autor afirma que utilitza com a exemple les terres de les 
reserves dels indis Navajo, pel fort vincle que existeix entre home i natura. 
  
Kéyah és un recorregut o viatge a través de les entranyes d’aquella terra. Espais 
interiors que es modelen i retorcen per la pròpia erosió de la natura a mode de pell, 
òrgans o teixits humans. La textura adquireix significant d’imatge: arquitectures de 
gres tallades a cops pel vent i el pas de l’aigua. Matèria i composició, volum i color, 
contrastos entre llums i ombres, creen una atmosfera íntima a mode de refugi. 
 
En definitiva, «podria ser un  viatge a través de les concavitats del cos humà.» 
 
Recursos: 
http://www.raulbelinchon.com/  
http://www.dximagazine.com/seccion/entrevistas/interview-arte/raul-belinchon,-
andar,-caminar,-viajar,-se-convierten-hoy,-a-traves-de-la-fotografia,-en-
conocimiento 
 
 
5 i 6-Pep Bonet / NOOR (Colònia de Sant Jordi, Mallorca, 1974) 
All imperfect things, 2012  
All imperfect things, 2012 
 
El  fotoreporter i creador Pep Bonet, obert a la investigació en altres disciplines, 
utilitza la càmera com a eina documental i instrument de denúncia. En aquest cas 
planteja l’activisme polític a favor dels transsexuals a Brasil a través de All imperfect 
things, 2012, un altre dels seus projectes concebuts a llarg termini i en diverses 
etapes. El moviment solidari amb els transsexuals, sorgeix per donar veu al 
col·lectiu, oblidat i discriminat, a l’hora de reivindicar els seus drets legals i 
l’acceptació social.  
 
La prostitució, l’opció escollida en molts casos com a recurs per a sobreviure, es 
limita al carrer  i als clubs anomenats «prives». Guiats per una «figura parental», la 
«cafetina», són enviats a diferents ciutats de São Paulo i Rio de Janeiro, a més  
d’altres països europeus com Itàlia, França, Alemanya i Espanya. Les dues imatges 
exposades formen part d’aquesta sèrie que evidencia la situació física i psíquica en 
què es troben els transsexuals, els quals sotmesos a cirurgia plàstica i hormones 
estan exposats a la violència i amenaces que provoquen el seu aïllament de la resta 
de la societat. 
 
Recursos: 
http://pepbonet.com/2012/08/news/all-imperfect-things/ 
  
 
 

http://www.raulbelinchon.com/
http://www.dximagazine.com/seccion/entrevistas/interview-arte/raul-belinchon,-andar,-caminar,-viajar,-se-convierten-hoy,-a-traves-de-la-fotografia,-en-conocimiento
http://www.dximagazine.com/seccion/entrevistas/interview-arte/raul-belinchon,-andar,-caminar,-viajar,-se-convierten-hoy,-a-traves-de-la-fotografia,-en-conocimiento
http://www.dximagazine.com/seccion/entrevistas/interview-arte/raul-belinchon,-andar,-caminar,-viajar,-se-convierten-hoy,-a-traves-de-la-fotografia,-en-conocimiento
http://pepbonet.com/2012/08/news/all-imperfect-things/
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7, 8, 9 i 10- Daniel Canogar (Madrid, 1964) 
Gravedad Cero 4, 2009 
Gravedad Cero 5, 2009 
Gravedad Cero 6, 2009 
Gravedad Cero 7, 2009 
 
Des dels seus inicis el cos humà ha estat una de las bases del seu treball; durant anys 
l’autor ha investigat sobre la relació entre l’home i la tecnologia: «Què passa quan la 
figura perd el seu fons? Com podem adaptar-nos a una vida totalment desferrada de 
la terra? La sèrie «Gravedad Cero» mostra com l’ésser contemporani s’ha convertit 
en un astronauta.» Aquesta és la qüestió plantejada per Daniel Canogar a «Gravedad 
Cero» creada el 2002 i que reprèn el 2009. 
 
Les figures humanes suspeses en l’acció d’enfilar, reptar o levitar en un espai sense 
límits com en les quatre fotografies pertanyents a la Colección Aena de Arte 
Contemporáneo, s’han convertit en símbol i imatge identificatius de l’estil i les vies 
d’investigació de l’artista. 
 
Recursos: 
http://www.danielcanogar.com/   
 
 
 
11- Victoria Diehl (la Corunya, 1978) 
Sense títol, 2008 

Victoria Diehl realitza la sèrie «El cuerpo vulnerable» entre 2007 i 2009, a la qual 
pertany la fotografia Sense títol (2008), cercant l’efectisme a través d’un verisme 
gens innocent. L’apropiació de la mitologia clàssica des d’una perspectiva 
contemporània en la qual barreja les característiques de la pintura i l’escultura és el 
punt de partida. Tal i com la pròpia artista defineix «[…] m’he basat fonamentalment 
en les fonts italianes, principalment en la Fontana dell’ammannati, que avui dia fora 
de funcionament es troba eixuta al pati del museu Bargello. La visió d’aquesta 
representació femenina que encarna la divinitat símbol de fecunditat i fertilitat, 
creada per abastir-nos d’aigua (símbol de vida), des dels seus propis pits resulta en 
humanitzar-la en les fotografies, tan tendra com punyent, doncs em remet a un buit 
interior, a la sensació de buit».1 

El sentit de la vida  i la mort, present a l’estatuària clàssica és evidenciat des d’allò  
real humà intervingut i alterat a partir d’eines digitals. 

Recursos: 
https://victoriadiehl.wordpress.com/  
http://archivodecreadores.es/artist/victoria-diehl/101 

 

 

 
 

                                                           
1
 http://victoriadiehl.wordpress.com/vida-y-muerte-de-las-estatuas/ 

 

http://www.danielcanogar.com/
https://victoriadiehl.wordpress.com/
http://archivodecreadores.es/artist/victoria-diehl/101
http://victoriadiehl.wordpress.com/vida-y-muerte-de-las-estatuas/
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12- Alicia Framis (Barcelona, 1967) 
Sèrie «Anti_Dog», 2003 
 
«Les dones immigrants parlen sobre aquest tema però en secret ja que ens sentim 
avergonyides de ser immigrants indesitjables. Però per altre banda estam 
immensament agraïdes de tenir l'oportunitat de desenvolupar-nos en un altre país. 
On vivim no és la nostra terra per naturalesa, però aquí ens sentim més connectades 
amb els nostres somnis que al país que un dia varem deixar. Sento vergonya de 
denunciar atacs físics i psíquics de persones que abraço com a habitants de la terra 
dels meus somnis i de les possibilitats, però al mateix temps és una realitat que és a 
l'ombra de la nostra educació.» 
Alicia Framis 

 

Alicia Framis crea la marca anomenada Anti_dog arran de la seva estada a Berlín el 
2002 quan té coneixement d’una sèrie d’atacs de caràcter racista i de violència de 
gènere que estaven tenint lloc al barri de Marzahn, on una dona de pell fosca no 
podia passejar sola pel carrer sense patir les agressions de «caps rapats» 
acompanyats de grans gossos que controlaven els carrers. Després d’una investigació, 
ella i el seu equip descobriren l’existència d’un teixit revolucionari en el món de la 
protecció personal, anomenat Twaron, un material ignífug, cinc vegades més 
resistent i bastant més lleuger que l’acer, que s’utilitzava per a la defensa davant 
atacs de bales i arma blanca. Juntament amb les seves  propietats físiques, el teixit 
oferia a l’artista suggerents possibilitats per a la fabricació de peces de roba gràcies 
al seu intens color or brillant.  

L’artista troba en la performance la manera de dur a terme una reflexió intensa i 
directa al voltant de la situació de la dona, a través de la realització de denúncies a 
la violència que afecta a dones en contexts específics, obviant qualsevol 
reivindicació universal. El temps i l’espai juntament amb l’«acció» de l’artista i la 
presència de públic són els pilars de la performance, i a Anti_dog es concreten en el 
no-moviment, la immobilitat connectada amb la reflexió, i en la concepció de l’espai 
basada en la dotació d’un sentit de flux dinàmic al grup i no d’estructura tancada, 
aconseguint-ho mitjançant la col·locació de les participants amb una distància 
assignada entre elles.  
 
Anti_dog ve a presentar a un grup de deu dones que porten robes dissenyades o 
inspirades en models de coneguts dissenyadors com Jean-Paul Gaultier, Chanel, Dior, 
Hussein Chalayan, Jesús del Pozo i David Delfín, convertint-les en escultures amb un 
cert sentit d’unitat. Alicia Framis no cerca en cap cas la homogeneïtat perquè 
aquesta és sinònim de covardia (per a ella), de manera que cada peça de roba 
conserva la seva personalitat i integritat reflectint-se alhora en qui la vesteix. Entén 
la moda com una via per a la dona de demostrar la seva personalitat, convertint-se 
en una excel·lent eina per a manifestar el desig de les dones de ser tractades com a 
éssers humans.  
 
En cap cas aquesta performance pretén ser un acte radical, sinó més aviat un 
parèntesi que ens permet pensar amb calma sobre la nostra existència i de la nostra 
lluita diària amb els altres. L'objectiu és enderrocar barreres invisibles, essent aquest 
un objectiu molt més difícil que altres perseguits històricament per les dones. 
Alliberades d'algunes càrregues, segueixen portant alguns estigmes procedents del 
model masculí, com la incapacitat de gaudir de la sexualitat, l'estrès derivat del 
treball, etc. Anti_dog tracta la violència com una expressió de debilitat masculina, 
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de repressió emocional, un mitjà per solucionar la soledat o per evitar ser 
abandonat. En la societat actual és necessari compilar de manera diferent el poder 
de l'home sobre la dona. 
 
La performance Anti_dog s’ha realitzat en la majoria dels casos a espais públics, 
aspecte necessari per a la interactuació del públic. Ha estat presentada a diverses 
ciutats europees i a cada una d’elles l’artista ha articulat un discurs diferent, sempre 
al voltant de la dona i la violència a la que està exposada: el 2002 es realitzà al 
Palais de Tokyo, coincidint amb la Paris Fashion Week, basada en una passarel·la 
amb vuit models de color situades de peu de manera estàtica, en un clar desafiament 
a la funció de la passarel·la. Aquell mateix any, a Àmsterdam, es representà amb la 

participació d’un grup de noies filles d’immigrants, vestides amb els vestits 

antibala, antimossegades i ignífugs les quals es col·locaren a l’entrada de l’estadi 
de futbol de l’Ajax i reberen com a resposta la indiferència entesa com un arma 
secreta de violència. A Madrid (2003) es va centrar en la violència domèstica, en un 
any que havia estat especialment dur pel que fa a aquest tema; dones amb missatges 
anaven passejant pel centre de Madrid fins arribar al Museu Nacional Centre d'Art 
Reina Sofia. Birmingham (2003) va acollir també l'acció, aquesta vegada integrada 
per estudiants als quals es va demanar que parlessin amb dones que havien tingut 
una vida difícil; el resultat es va plasmar en els vestits a través de «frases maleïdes» 
que les dones no volien tornar a escoltar, reproduïdes amb un copyright que 
restringia el seu ús. Aquestes tres últimes accions es troben representades en el 
tríptic fotogràfic de la col·lecció d'Es Baluard. 
 
Amb motiu de la Nit de l'Art el 2012, Es Baluard va proposar a Alicia Framis la 
realització de la performance Anti_dog a Palma de Mallorca; l'acció es va 
desenvolupar als espais exteriors d'El Corte Inglés amb la participació de deu joves 
dones que, juntament amb l'artista, van manifestar el seu rebuig davant la violència 
de gènere. 
 
Recursos: 
http://www.aliciaframis.com/  
http://www.elcultural.es/noticias/buenos-dias/Alicia-Framis/6023  
http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=210  
http://www.rtve.es/television/20140512/alicia-framis/938104.shtml 
http://oralmemories.com/alicia-framis/ 
 
 
 
13- Carmela García (Arrecife, Lanzarote, 1964) 
Memoria, 2008 
 
I want to be és el títol del conjunt de fotografies realitzades entre 2006 i 2008 per 
l'artista pluridisciplinar Carmela García. Seguint amb el seu treball al voltant de la 
qüestió del gènere i la identitat, revisa les dècades de 1920 i 1930 a París, 
documentant-se al voltant de rellevants intel·lectuals i artistes femenines com 
Romaine Brooks o Marie Laurencin, entre d'altres. 
 
García recull l'essència del treball de la fotògrafa nord-americana Berenice Abbott 
(1898-1991), que va fotografiar a gran part d'aquestes artistes en aquell període. 
S'apropia dels seus retrats i els trasllada al present, reivindicant així la importància 
en la història de totes aquestes dones. Entre les imatges que conformen la sèrie es 
troba la fotografia titulada Memòria, 2008, en la qual els onze personatges, entre els 
quals es troba la directora cinematogràfica Chus Gutiérrez, apareixen en una acurada 

http://www.aliciaframis.com/
http://www.elcultural.es/noticias/buenos-dias/Alicia-Framis/6023
http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=210
http://www.rtve.es/television/20140512/alicia-framis/938104.shtml
http://oralmemories.com/alicia-framis/
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composició coral al voltant d'una taula a mode gairebé de Darrer Sopar on el centre 
de l'escena és un llibre amb el mateix títol que la sèrie. Un joc entre la representació 
i l'autorepresentació, un estudi en procés on el paper de la dona, a través de noves 
identitats, amplia el discurs de subjectivitats i gènere. 
 
Recursos: 
http://www.carmelagarcia.com/  
http://www.rtve.es/television/20100511/carmela-garcia/330885.shtml 
http://www.mav.org.es/documentos/ENSAYOS%20BIBLIOTECA/CONSTELACIONCarmel
aGarcia.pdf 
 
 
14- Chus García-Fraile (Madrid, 1965) 
Westminster Vidriera (díptic). Sèrie «1», 2005 
 
Westminster Vidriera, realitzada el 2005 per Chus García-Fraile és una crítica de 
l’artista cap a la societat de consum a la cultura occidental en la qual reflexiona 
sobre el cult a les mcarques des d’una proposta irònica i evidente al mateix temps. 
 
Utilitza un llenguatge contemporani com el de la fotografia, aborda el seu discurs 
manipulant allò real: conegudes marques de luxe són situades a l’interior d’edificis 
religiosos, convertides en elements característics de les mateixes, com són les 
vidrieres, en aquest cas de l’abadia de Westminster (Londres), transformant-les en 
un objecte d’adoració i devoció del nostre temps. 
 
Recursos: 

http://www.chusgarciafraile.com/  

http://oralmemories.com/chus-garcia-fraile/  

 

 

15, 16, 17, 18 i 19- Pablo Genovés (Madrid, 1959) 

Como aquel invierno, 2008 
Naves, 2007 
Escafandra, 2005 
Voladores, 2005 
La flor, 2005 
 
Pablo Genovés treballa en l’àmbit de la fotografia a partir de la combinació de 
tècniques fotogràfiques amb altres suports i disciplines, com la pintura. La seva 
trajectòria reuneix diversos treballs a llarg termini, entre els quals es troba la sèrie 
titulada «Viaje Interior», creada entre 2005 y 2008. 
 
Genovés posa en pràctica una de les seves premisses —l’apropiació de la imatge— a 
les cinc obres presents a l’exposició: reprodueix velles imatges d’antigues postals 
turístiques, sobre les quals intervé mitjançant l’aplicació de pintura, per a 
transmetre els seus interessos personals o inclús remetrer-nos a realitats fictícies. 
 
 
Recursos: 

http://www.pablogenoves.com/  

http://www.elcultural.es/noticias/buenos-dias/Pablo-Genoves/6435 

http://www.marlboroughgallery.com/galleries/graphics/artists/pablo-genov-
s/graphics 

http://www.carmelagarcia.com/
http://www.rtve.es/television/20100511/carmela-garcia/330885.shtml
http://www.mav.org.es/documentos/ENSAYOS%20BIBLIOTECA/CONSTELACIONCarmelaGarcia.pdf
http://www.mav.org.es/documentos/ENSAYOS%20BIBLIOTECA/CONSTELACIONCarmelaGarcia.pdf
http://www.chusgarciafraile.com/
http://oralmemories.com/chus-garcia-fraile/
http://www.pablogenoves.com/
http://www.elcultural.es/noticias/buenos-dias/Pablo-Genoves/6435
http://www.marlboroughgallery.com/galleries/graphics/artists/pablo-genov-s/graphics
http://www.marlboroughgallery.com/galleries/graphics/artists/pablo-genov-s/graphics
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20- Cristina Iglesias (Sant Sebastià, 1956) 

Sense títol. Políptico Tres, 2000 
 
El procés creatiu de Cristina Iglesias, basat en la diversitat de materials com el 
ciment, la resina o el vidre, per exemple, tenen com a mitjà principal l’escultura, 
encara que no de forma exclusiva. És el cas de Sense títol. Políptico 3, una serigrafia 
resultat de la fotografia de l’interior d’un espai arquitectònic. A partir d’aquesta 
metodologia de treball repeteix la fórmula en altres obres posteriors que així donen 
lloc a la recreació de nous espais d’estranyes perspectives a partir d’allò real. 
 
Recursos: 

http://cristinaiglesias.com/  

 

 

21- Juan del Junco (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1972) 

Epílogo ornitológico sobre qué es antes, el artista o el ornitólogo, 2010 

 
En general, l’obra de Juan del Junco parteix del seu context personal, les seves 
pròpies experiències, que el condueixen a plantejar una obra desenvolupada 
principalment a través del mitjà fotogràfic. 
 
En aquesta línia, les sèries concebudes per l’autor, com Epílogo ornitológico sobre 
qué es antes, el artista o el ornitólogo (2010) ens presenten un territorio personal, 
l’ambient familiar, la seva educació, la fascinació per la natura en tots els seus 
matisos… En aquesta ocasió, el conjunt se centra en l’ornitologia, molt present en la 
seva vida a través del seu pare, arquitecte i reconegut ornitòleg. L’observació i la 
classificació pròpia del mètode científic —encara que a vegades no respongui a una 
sistematització concreta sinó que s’adapten segons la intenció subjectiva de l’autor—
són la base de la seva metodologia aplicada en les distintes sèries fotogràfiques en 
les quals reflexiona sobre el comportament humà i l’evolució urbana i natural. No 
obstant, més enllà d’aquest posicionament arxivístic, la seva obra és una escriptura 
conceptual on allò meta-artístic impulsa els seus projectes i els dota d’una 
empremta i llenguatge específics. 
 
Si a la sèrie «El sueño del ornitólogo» (2008) mostra diferents espècies d’aus 
captades en una escenografia de caràcter neutre, amb una llum freda i un fons 
blanc, a Epílogo ornitológico… continua amb la mateixa composició i la disposició 
asèptica per a donar forma a un arxiu, en aquest cas, d’ous d’aus classificats. Del 
JUnco extreu qualsevol referència del context natural, amb la finalitat de mostrar la 
bellesa i les diferències de cada exemplar exposat. 
 
A través de seixanta fotografies de petit format, l’artista planteja certes qüestions 
de tipus existencial com qui va ser abans «si l’ou o la gallina». En aquest cas, ho 
adapta a la seva condició de creador davant la tasca del científic, i suggereix la sèrie 
com un punt i apart en el cicle dedicat a l’ornitologia per centrar-se en altres àrees 
en les que decideix submergir la seva investigació sobre la imatge 
 
Recursos: 

http://juandeljunco.com/  

http://www.magdabellotti.com/exposiciones/ver/exposicion/57 

 
 
 

http://cristinaiglesias.com/
http://juandeljunco.com/
http://www.magdabellotti.com/exposiciones/ver/exposicion/57
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22- Rogelio López-Cuenca (Málaga, 1959) 

Donna Supr(em)atista. Sèrie «Portadas de Revistas de Moda», 1989 

 
A l’obra de López Cuenca ha estat important la reproducció, l’apropiació, la 
relectura, la cita, la recontextualització, el muntatge i totes les derivacions 
possibles. Però també la referència a la pròpia obra, al moment de la seva producció, 
al·ludint a la vegada al context polític, social i cultural. 
 
Donna Supr(em)atista (1989), pertanyent a la sèrie «Portadas de Revistas de Moda», 
respon a la reinterpretació d’imatges extretes dels mitjans de comunicació o de 
l’entorn quotidià que l’artista realitza a través de diferents suports. En aquest cas, la 
fotografia parteix d’una pintura, Dona amb un rastell (ca. 1930-1931), del pintor i 
artista gràfic rus Kazimir Severinovich Malevitx, creador del suprematisme. Malevitx 
defineix la figura femenina a partir de camps geomètrics de color amb la finalitat de 
trobar una imatge  universal del món. 
Donna Supr(em)atista forma part de l’encàrrec realitzat per la Fundació Aena a varis 
artistes, entre ells López Cuenca, per a un conjunt d’il·lustracions que s’inclogueren 
a la revista de dita entitat i que tenien com a temàtica portades de revistes 
femenines com aquest cas, la revista Donna. 
 
Recursos: 

http://www.malagana.com/ 

http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=98 

 

 

23- Chema Madoz (Madrid, 1958) 

Sense títol, 2009 

La mateixa obra, edicions núm. 2/7 i 4/7 
  
«Treballar amb l’objecte és una excusa per a treballar amb les idees, per a treballar 
amb el concepte que d’alguna forma es simbolitza un poc a través d’ells».2 
 
Des de la dècada dels 90, Chema Madoz adopta l’objecte com a centre de les seves 
composicions i prescindeix de la figura humana, una decisió que en un primer 
moment pareixia momentània ―plantejat com una sèrie limitada― i que finalment 
s’ha mantingut com a eix del seu discurs. 
 
L’humor, la ironia, els vincles amb la poesia estan presents a les seves fotografies, 
imatges el significat de les quals transmet de forma rotunda i directa. Les seves 
composicions fotogràfiques a vegades parteixen d’una idea preconcebuda, en altres 
aquesta sorgeix a posteriori (deixa els objectes al seu estudi fins que surt la 
inspiració), o inclús és ell mateix qui inventa l’objecte. 
 
El leitmotiv de Madoz és «replantejar el nostre entorn»3, hi ha que qüestionar la 
funció o naturalesa de les coses. La fotografia Sense títol, realitzada el 2009, altera 
la relació entre l’objecte representat i el fragment del mateix, una branca de la qual 
broten arbres, una alteració potenciada a través d’un doble joc d’escales, la dels 
mateixos elements integrants que ha estat intercanviada i la del gran format de 

                                                           
2
 http://oralmemories.com/chema-madoz/ Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013. 

 
3 http://www.rtve.es/alacarta/videos/creadores/creadores-chema-madoz/673961/  
 

http://www.malagana.com/
http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=98
http://oralmemories.com/chema-madoz/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/creadores/creadores-chema-madoz/673961/
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l’obra. És una metàfora visual a partir d’un reduït nombre d’elements  l’origen dels 
quals està definit i els reconeixem encara que el significat proposat per Madoz sigui 
sorprenent. Arbres dels quals pengen notes musicals o la copa dels quals és un 
núvol… En aquest cas, inverteix la funció real dels elements, manipula la realitat a 
través de l’objecte, derivant en una imatge que està fora de la lògica, pauta 
característica de la seva fotografia de base conceptual. 
 
A nivell tècnic, es manté fidel a la fotografia en blanc i negre (només recorre a la 
fotografia digital de forma puntual), ja que gràcies a ella aconsegueix 
l’atemporalitat que desitja dona a l’obra. Una vegada resolta la composició dels 
objecte i els fons, Madoz captura la imatge, normalment amb llum natural, i 
prescindeix del retoc posterior de la imatge. 
 
Recursos: 

http://www.chemamadoz.com/ 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-chema-madoz-

regar-escondido/1687267/ 

http://oralmemories.com/chema-madoz/ 

Hoyesarte.com: Chema Madoz en la intimidad de su estudio: 

http://www.youtube.com/watch?v=rVnGcLqjuiM 

 

 

25 i 26- Rosell Meseguer (Orihuela/Cartagena, 1976) 

Villa Adriano I, Projecte Roma versus Cartaghonova, 2007  

Villa Adriano II, Projecte Roma versus Cartaghonova, 2007  

 

Rosell Meseguer desenvolupar el seu treball al voltant de la recuperació de l’espai i 

la utilització de documents i arxius, establint un diàleg entre el passat i el present. 

Aquesta premissa es reflecteix en les obres Villa Adriano I i Villa Adriano II del 

projecte Roma versus Cartaghonova, realitzat entre 2004 i 2007. 

 

L’obra Villa Adriano II va ser guardonada amb el Premio Extraordinario de Fotografía 

Aena 2007. En aquest proposta, Messeguer documenta en aquest treball els vincles i 

les diferències entre Cartagena (Espanya) i Roma; a partir de la seva pròpia 

experiència personal, s’apropia d’imatges i crea d’altres noves per a recordar i 

evocar el passat comú de la costa mediterrània com a principal ruta comercial, la 

transformació del lloc i la immanència d’allò material. 

 

Recursos: 

http://www.rosellmeseguer.com/index.php/es/ 

http://oralmemories.com/rosell-meseguer/ 

http://archivodecreadores.es/artist/rosell-meseguer/96?set_locale=es  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chemamadoz.com/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-chema-madoz-regar-escondido/1687267/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-chema-madoz-regar-escondido/1687267/
http://oralmemories.com/chema-madoz/
http://www.rosellmeseguer.com/index.php/es/
http://oralmemories.com/rosell-meseguer/
http://archivodecreadores.es/artist/rosell-meseguer/96?set_locale=es
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27 i 28- Paloma Navares (Burgos, 1947) 

Kisaeng, 2008 

Misuague. Canción de Geisha, 2008 

 

Paloma Navares exposa a través de les seves obres una passa d’allò personal a allò 

universal, de l’experiència íntima al succés de potencialitat global; en aquest 

transvasament, la pluralitat de móns femenins existents forma part de les seves 

inquietuds més profundes. Des de l’antiguitat fins a l’actualitat, s’endinsa en 

diferents períodes, ritus, tradicions i cultures, analitzant les formes de representació 

de la dona; entre ells, es troba la cultura japonesa, tema plantejat a les obres 

Kisaeng i Misuague. Canción de Geisha, ambdues realitzades el 2008. 

 

A través d’un element delicat i exquisit com poden ser les flors, aquestes es 

converteixen en una metàfora poètica d’allò femení als pètals de les quals apareixen 

de forma subtil dibuixos de figures femenines. Misuague. Canción de Geisha fa 

referència a les geishes que destacaven per les seves habilitats per a les arts i que 

originàriament eren homes mentre que la dona adoptava un paper més intel·lectual, 

funcions que avui s’han intercanviat. Kisaeng és el nom de les cortesanes dels 

períodes Goryeo i Joseon de Corea, la vida professional de les quals durava poc, dels 

setze fins als 22 anys. 

 
Recursos: 

http://palomanavares.com/ 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/creadores/creadores-20-09-10/882226/ 

http://vimeo.com/67547387 

 

 

 

29, 30, 31 i 32- Marina Núñez (Palència, 1966) 

4 obras  

Sense títol (Ciencia ficción), 2003 

 

Desprès de la sèrie de «Locas», «Monstruas» … el tema de les quals eren anomalies i 
monstruositats lligades a la representació de la dona que sorgia de l’interès de 
Marina Núñez per la idea d’heterogeneïtat enfrontada a la idea de identitat 
homogènia que tradicionalment ens ve donada, deriva a principis del 2000 en el tema 
de la ciència ficció. 
 
Les obres realitzades mitjançant tècnica 3D i presentades amb caràcter conjunt a 
l’estan d’El Mundo a ARCO 2003, enllacen per les seves formes amb la tradició 
pictòrica occidental. Pertanyen a la sèrie titulada «Ciencia-ficción», un tema al qual 
Núñez ha estat sempre molt lligada a través de la literatura i el cinema. Aquesta 
sèrie connecta amb la idea d’identitat, tan present en la seva obra i també amb la 
preocupació sobre la definició del cos. A cada una d’elles recrea un cíborg, un 
organisme amb esquelet humà que barreja allò orgànic amb allò inorgànic en una 
unitat nova, no pretenen ser universals ni eterns, sinó més be parteixen de la idea 
d’allò conjuntural, provisional i d’allò millorable. La mixtificitat pot renovar-se en 
qualsevol moment, per tant, no hi ha identitat estable i definida, sinó una 
mutabilitat continua. Són éssers humans que han perdut els seus detalls fisonòmics i 

http://palomanavares.com/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/creadores/creadores-20-09-10/882226/
http://vimeo.com/67547387
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que han suavitzat els seus atributs sexuals, representats ingràvids sobre un fons no 
identificable, en un no-temps que pot ser futur o passat. 
 
Entre els seus referents a més de Michael Foucault o Rosi Braidotti, està Donna 

Haraway, qui el 1985 va escriure Un manifiesto cyborg: ciencia, tecnología y 

feminismo socialista. 

 

Recursos: 

http://www.marinanunez.net/  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-marina-nunez/208432/ 

http://oralmemories.com/marina-nunez/ 

 

 

33- Álvaro Sánchez-Montañés (Madrid, 1973) 

Raetur. Sèrie «Landnemar», 2011 

 
Raetur forma part de la sèrie titulada «Landnemar», un projecte d’Álvaro Sánchez-

Montañés i pel qual va rebre el Primer Premio de Fotografía Fundación Aena 2012. La 

sèrie, realitzada a Islàndia durant 4 anys, es centra en captar l’essència del lloc, 

paisatges solitaris i aïllats —com reflexa l’obra en qüestió—, on gairebé s’intueix la 

intervenció i ocupació de l’home en la natura. 

 

Sánchez-Montañés defineix el seu treball: «Landnemar transita per un país de terres 

gelades, d’espais buits i arquitectures minimalistes creades per a paisatges nuus. A 

través de les seves imatges participem com a testimonis llunyans d’un mitjà 

indomable i hostil al qual els seus pobladors, com a  primers colons, es rendeixen i 

s’entreguen. S’obri devant els postres ulls una relació entre Cultura i Paisatge 

inimaginable per a l’urbanita occidental, convidant-nos a reflexionar sobre la 

necessitat de l’ésser humà de dominar la Natura.» 4 

 

Recursos: 

http://www.alvarosh.es/ 

 

 

34- Santiago Sierra (Madrid, 1966) 

No Global Tour, Bernburg, Alemanya, 2010 

 

A No, Global Tour, 2010 Santiago Sierra adopta una fórmula híbrida entre escultura i 

text, de tal forma que permet que l’obra s’adapti als llocs escollits i remet a 

continguts diversos segons cada aturada del recorregut realitzat fins ara. «NO» és la 

paraula escollida per Sierra: una negació que pot viatjar pel món i es converteix en 

el personatge principal d’una «road movie».  

 

La fotografia, pertanyent a la Colección Aena de Arte Contemporáneo, capta un 

primer pla de l’escultura, la paraula «NO», les mides del qual eren 1,77 m d’alçada i 

                                                           
4
 http://www.alvarosh.es/es/portfolio/landnemar 

 

http://www.marinanunez.net/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-marina-nunez/208432/
http://www.alvarosh.es/
http://www.alvarosh.es/es/portfolio/landnemar
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un poc més de 4 m de llargària, amb un pes de mitja tona (posteriorment es varen 

fer dues versions més). El No, Global Tour s’inicià el 18 de juliol de 2009 a Lucca 

(Itàlia) i després de dos mesos d’exposició, es traslladà cap a Berlín, passant per 

Milà, i posteriorment recalà a la ciutat alemanya de Bernburg, moment recollit a la 

fotografia, fixada a un camió descobert. Des d’allà va visitar zones industrials, 

mineres i residencials de tota l’antiga República Democràtica Alemanya. Ha 

continuat el seu periple per Europa, Estats Units, Japó… i el 2011 es va presentar al 

Berlin International Film Festival «Berlinale» la pel·lícula que recull el projecte. 

 

Recursos: 

http://www.santiago-sierra.com/index_1024.php 

 
 
35- Antoni Socías (Inca, Mallorca, 1955) 

Escissió obligada, 1998 

 
L’abstracció a partir d’allò concret fotogràfic en les seves variables de suport més 

que de contingut són la base del seu treball que parla del propi mitjà i també de 

l’actitud del creador inserit en el sistema de l’art. La suma, a través del collage, de 

restes de diapositives i suports fotogràfics sense connexió alguna excepte el seu 

origen, el mitjà fotogràfic, és la base de l’obra Escissió obligada. Realitzada el 1998, 

l’obra correspon a un procés de treball titulat «Antropofagia»5, antropofàgia entesa 

per Socías com l’acte de consumir / destruir / reciclar la seva pròpia obra per a 

realitzar noves creacions, i així reinventar-se, sobreviure com a artista. Pren una 

fotografia de gran format, la superfície del qual ha cobert amb diapositives, quasi 

totes elles desproveïdes d’imatge, convertint-les en eina d’ocultació i revelació de la 

imatge escondida.  

 
Socías analitza el procés i el significat de la seva obra profundament unit a la seva 

biografia personal del moment: [… Amb la crisis econòmica de principis dels 90, la 

meva situació personal es va tornar molt complexa i vaig tenir que variar la meva 

forma de tractar l’art a tots els nivells, bàsicament perquè no tenia el temps 

necessari que jo hagués volgut dedicar-li. En aquest context, em vaig dedicar a 

«destruir» obres anteriors, ja realitzades, i amb els restos d’aquelles destruccions, 

composar noves obres. Trobar d’alguna forma una sortida a la meva vida complicada 

a partir d’una obra re-feta. També va utilitzar obres refusades d’altres artistes, amb 

el seu consentiment, clar, com és el cas d’Escissió obligada: el fons és una fotografia 

de Miguel Czernikowski... i el primer pla són marcs de diapositives meves buidades 

de contingut, precisament per fer-li el joc a la imatge que serveixi de base]6. 

 
Recursos: 

http://www.antonisocias.es/ 

 

 

                                                           
5  “Antropofagia” va ser el treball escollit per a representar Espanya a la XXIV Biennal de São Paulo: 
“Núcleo histórico: Antropofagia e Historias de Canibalismos” (1998).  

 
6 Antoni Socías,  24 de setembre de 2014. 

http://www.santiago-sierra.com/index_1024.php
http://www.antonisocias.es/
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36- Marta Soul (Madrid, 1973) 

Idilio en campo de golf. Sèrie «Idilios», 2010 

«Idilios» és el títol de la sèrie de Marta Soul a la qual pertany la fotografia Idilio en el 

campo de golf, 2010. Està composta per diverses recreacions de relacions amoroses 

interpretades pel mateix personatge femení, l’alter ego de l’artista.  

El petó, símbol del romanticisme, es reprodueix en contextos idealitzats per  

aconseguir la felicitat anhelada. Així, capta el moment en una joieria, un parc, un 

saló, un camp de golf… una cuidada posada en escena en els que l’ambient i la llum 

són fonamentals. L’acte del petó es converteix en l’única escena de la narració, un 

element que marca la fugacitat de les emocions en la societat de consum, una 

societat sempre a la recerca d’alguna cosa millor. 

Recursos: 

http://martasoul.com/ 

http://nophoto.org/martasoul 

http://www.youtube.com/watch?v=tQzxGSXwjGI 

http://fotopres.caixaforum.com/web/fotopres/detalle-gente-fotopres/-

/detalle/45599/Marta-Soul 

 
 
37- Darío Urzay (Bilbao, 1958) 

Moving Field, 2003 

 

Conegut a la primera etapa de la seva carrera com a pintor, l’art, segons Darío 

Urzay, ha de desenvolupar-se a partir de la retroalimentació a fi de que pugui nodrir-

se de noves vies de coneixement, motiu pel qual recorre a diverses fonts per a les 

seves creacions (la biologia, la geologia…) així com a tècniques diferents com la 

pintura, el vídeo o la fotografia. 

 

Moving field, realitzada el 2003, al·ludeix a un paisatge irreal, desconegut i 

pertorbador. Un «camp mòbil», en constant transformació, que resulta de la unió 

entre el mitjà fotogràfic i la pintura, una impressió fotogràfica creada per ordinador 

que després cobreix de resina epoxi. 

 

Recursos: 

http://www.dariourzay.com/ 

http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/urzay-dario 

http://www.elcultural.es/revista/arte/La-trama-barroca-de-Dario-Urzay/7746 

http://elpais.com/diario/2003/09/03/paisvasco/1062618017_850215.html 

 

 

 

http://martasoul.com/
http://nophoto.org/martasoul
http://www.youtube.com/watch?v=tQzxGSXwjGI
http://fotopres.caixaforum.com/web/fotopres/detalle-gente-fotopres/-/detalle/45599/Marta-Soul
http://fotopres.caixaforum.com/web/fotopres/detalle-gente-fotopres/-/detalle/45599/Marta-Soul
http://www.dariourzay.com/
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/urzay-dario
http://www.elcultural.es/revista/arte/La-trama-barroca-de-Dario-Urzay/7746
http://elpais.com/diario/2003/09/03/paisvasco/1062618017_850215.html

