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Durant tota l’exposició Ana Vieira ens ha parlat d’identitat, afectes 
i relacions sense gairebé mostrar cap persona. En aquesta obra 
en canvi sí que hi apareix una nina que corr; a estones desapareix 
darrere de les parets de l’habitació, i quan reapareix segueix 
corrent amb força. La nina vol fugir de les quatre parets que 
l’envolten. Fugir, per ella, significa complir els somnis.

Activitat: Si vos fixau la nina corr a un ritme circular constant, 
per què creis que corr tan ràpid? On va quan desapareix? El 
moviment és igual si l’observau des de diferents angles?

Ara que heu acabat el vostre recorregut, vos agradaria fer el 
mateix que aquesta nina, córrer darrera els vostres somnis? Quan 
travesseu la porta de sortida del museu, començau a córrer... fins 
on voleu arribar?

Activitat 3: Aquí pots dibuixar les teves teranyines, les aranyes 
comencen formant una X o en forma de zigzag i cada vegada hi 
van afegint més fils. Els punts poden ajudar-te a dibuixar-les. 

Una vegada tenguis els dibuixos, pensa en el teu propi entorn, 
en la teva xarxa de connexions. Posa’t a tu al centre en relació 
amb la teva xarxa d’amics i familiars, i pensa a qui podrien 
representar aquests punts; quines d’aquestes relacions et són 
més properes? Qui connecta amb qui, i de quina manera?

Activitat 4: Imagina’t caminant per aquestes habitacions i 
passadissos quotidians, què escriuries tu on diu Aquí… Quins 
somnis t’agradaria complir?

Ana Vieira,
Dibuix de la nina fugint del seu 
suport (2014)

Fixa’t en com Ana Vieira ha escrit els seus missatges:
seguint diferents moviments i direccions, com si entrés i sortís 
de les diferents habitacions. Dibuixa la planta de ca teva i 
pensa en les diferents experiències, idees i desitjos que puguis 
vincular amb aquest espai i escriu-los a la planta, tot seguint els 
moviments del cos.
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TRAJECTÒRIES 
I ACCIONS 
QUOTIDIANES

Joc de pistes per a famílies

Ben Jakober & Yannick Vu,
Ritual (1994)

Martha Rosler,
Semiòtiques de la cuina (1975)

L’escultura Ritual s’articula al voltant de quatre agulles de cosir on 
els forats són travessats per un fil de neó verd. Els artistes juguen 
amb l’escala d’aquests objectes quotidians i augmenten les seves 
mides de forma sorprenent, combinen nous materials com el neó, 
amb altres més industrials i freqüents com l’alumini. Des de que 
ens aixecam al dematí tots seguim una sèrie de rituals quotidians, 
com obrir les finestres, fer els llits, etc.

En el cas d’aquesta escultura, el ritual quotidià de cosir està 
lligat a la mitologia grega, referint-se a la vegada a l’espera de 
Penèlope i al viatge d’Ulisses que és representat pel moviment 
ondulat del fil de neó. Si voleu saber més coses sobre la llegenda, 
podeu consultar aquest enllaç: https://bit.ly/2B8tyb6

Martha Rosler fa de presentadora d’un programa de gastronomia 
que crea el seu propi alfabet culinari amb objectes de cuina, 
alguns de ben estranys! Els anomena, i fa una acció amb 
cadascun d’ells fins a acabar l’alfabet, fent servir el seu propi cos 
per representar les últimes lletres, com per exemple la lletra Z, 
que ens la presenta fent el gest del personatge de El Zorro.

Amb les seves accions ens transmet una ràbia continguda fent 
així una crítica al rol tradicional de les dones a la societat i al 
paper de la televisió i els mitjans que el reforcen.

L’ecologisme i la sostenibilitat són línies temàtiques a les que 
fa referència l’obra de Tomás Saraceno. Aquesta obra forma 
part d’una intensa investigació sobre l’hàbitat de les aranyes. 
Saraceno crea un ecosistema tancat e independent, amb una 
estructura de metall, on hi deixa anar una aranya de l’espècie 
Argiope durant dues setmanes i dues aranyes de l’espècie 
Cyrtophora Citricola durant una setmana. L’artista va intervenir 
les teranyines pintant-les de negre, com creus que ho va fer 
sense embrutar la caixa de vidre? 

Les aranyes que va triar Saraceno per a la seva obra teixeixen 
en comunitat, l’estructura de les teranyines és un reflex de la 
complexa xarxa d’individus i espècies que componen el
nostre entorn.

Ana Vieira ens presenta la planta d’una casa on, en lloc d’indicar-
nos el nom de cada habitació com a les plantes arquitectòniques, 
hi ha escrit els seus desitjos i coses que li agradaria fer. D’aquesta 
manera, l’artista incorpora accions quotidianes a la vegada que 
anhels de futur. Si observau bé la planta, podríeu endevinar on 
serien la cuina, el bany, el menjador i les habitacions?

Llegint els missatges que Ana Vieira ha deixat escrits podem 
intuir quins somnis tenia. A l’entrada de casa escriu: Aquí vull 
veure entrar (Aqui quero ver entrar), a peu de la finestra diu: 
Aquí m’agradaria mirar (Aqui gostaria d’olhar) i en una de les 
estances: Aquí sabré descobrir-ho (Aqui saberei descobrir).

Per l’artista la casa representa un espai lligat a la memòria i 
la identitat, als afectes i les relacions, i també un lloc ple de 
possibilitats encara per descobrir, on hi tenen cabuda els 
somnis, les esperances i els desitjos.

Gràcies per participar!
Animau-vos a compartir les 
vostres creacions a les xarxes
#EsBaluardenfamilia

Activitat: Imagina’t el recorregut que faràs avui pel museu; has de 
veure moltes coses abans de partir! A la part de darrere trobaràs 
un mapa del museu, pots intervenir el mapa començant a dibuixar 
el teu trajecte a la parada 1 (Ritual), com si fos una línia del temps 
que pot durar el que duri la visita. Fes servir línies i punts per 
registrar els teus moviments, pauses i parades que facis al llarg 
del joc de pistes, i anota tot allò que et cridi l’atenció!

Activitat: Triau un espai de la sala per a la vostra pròpia 
performance i feis recerca entre els objectes que heu portat 
avui al museu; pot ser un full de sala, una bossa de mà, etc., per 
poder representar alguna lletra de l’alfabet (si vos costa no vos 
preocupeu, teniu el vostre cos, com també fa Martha Rosler).

Decidiu entre els membres de la família quin sentiment voleu 
expressar amb la vostra acció (alegria, il·lusió, avorriment, 
tristesa o esperança). Martha Rosler no somreia i expressava 
una ràbia continguda.

Tomás Saraceno,
TBC Spidersilk cube glass M2 
black web (2017)

Ana Vieira,
Projecte Ocultació/Des-ocultació 
(1978-2010)


