català

1

postdata
2019-2020

Amb el suport de:

2

Índex
04

Carta de benvinguda

05

Alliberar la pedagogia

06

L’art postal i POSTDATA

08

correspondència #0

09

La correspondència
dels artistes

12

Els artistes

18

El pòster

4

alliberar la
pedAgogia
Un dels grans reptes d’aquest programa
educatiu és trencar les lògiques tradicionals en relació amb qui sap i qui no en sap,
qui aprèn i qui ha d’ensenyar. Ens mou la
preocupació per distanciar-nos de qualsevol concepció que entengui l’educació de
manera rígida, com una disciplina basada
en tècniques i models a imitar. En aquest
sentit, pensem que l’experiència de
l’art pot ser molt alliberadora per la
seva enorme capacitat d’activar el
conjunt dels sentits i, amb ells,
la imaginació política. El nostre treball educatiu s’arrela en
una crítica del model d’educació disciplinària i s’endinsa en les possibilitats
de la pedagogia com a
pràctica d’alliberació.
Es tracta d’una pedagogia experimental –o per dir-ho
d’una altra manera: una experimentació amb la pedagogia– que construeix
subjectes crítics.
D’altra banda, ens interessa incidir en la
dimensió comunitària, col·lectiva, que hi
ha darrere de cada acció educativa i entendre l’activació del pensament i la imaginació com a processos que escapen
de la disjuntiva pensar/actuar i que sempre participen d’un conjunt de situacions,
relacions i accions determinades. Des
del museu volem aprofundir en aquesta
ca-pacitat de l’aprenentatge col·lectiu, del
fet de crear un «estar amb» els altres per

cultivar el pensament crític, sobretot en
un moment en què es considera que el
coneixement té un valor merament instrumental, que és un perill o un luxe improductiu. En aquest sentit, volem qüestionar
les categories fixes en l’àmbit educatiu,
així com la concepció de l’aprenentatge
com a acumulació de coneixement i capacitació professionals.
Abordem així l’organització del saber
com una activitat política i desafiem un règim que explica el món sense deixar cap
espai al dubte. POSTDATA.
Correspondències d’artista a l’escola convida
els mestres a introduir
un art no domesticat
a classe. Sis artistes
enviaran propostes
d’art postal a diverses escoles: accions
per fer, objectes
amb els quals es
pot experimentar o
instruccions que cal
complir, que generaran situacions
fora de la lògica escolar a partir de la sorpresa, l’estranyament o la disrupció.

5

l’art postal
«Terme que designa un moviment artÍstic global que
consisteix en la utilització de la xarxa internacional del servei postal per fer circular obres i missatges estètics. L’art postal ofereix certa versatilitat
quant a materials i suports: postals, estampilles, segells i fotocòpies són algunes de les variants més
freqüents, mitjançant les quals es va motoritzar el
circuit de l’intercanvi. Una de les caracterÍstiques
distintives de l’art postal és que, com que se serveix
de l’estructura del servei postal, permet excloure les
institucions tradicionals del món de l’art (com ara
els museus i les galeries) del sistema de circulació i
visibilització de les obres.»

Extret del glossari del projecte Verboamérica (2016), del
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA),
comissariat per Andrea Giunta i Agustín Pérez Rubio. Al web
http://www.glosario.malba.org.ar trobaràs una descripció de
termes, nomenclatures i definicions que us poden servir per
situar el projecte i ampliar el vostre treball a l’aula.
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POSTDATA
POSTDATA s’inspira en les pràctiques
artístiques que van utilitzar la correspondència com a mitjà d’experimentació i sistema de distribució de l’art des dels anys
seixanta i setanta. Aquest projecte apropa
a l’aula la tradició de Fluxus, de dadà, de
les arts performatives i de les pràctiques
site-specific a través de les propostes de
Fermín Jiménez Landa, Nicolás Paris,
David Bestué, Cris Blanco, Tere Recarens
i Ariadna Rodríguez. Cadascuna d’elles,
des de la seva pròpia naturalesa i perspectiva, juga amb conceptes com el desig, l’atzar, la ciència-ficció, el secret, la
investigació experimental, el dualisme, la
memòria o la sorpresa per tal de desafiar
els límits, provocar diverses situacions i
activar processos artístics i educatius a
l’aula. Al final del projecte l’escola sumarà
a la seva experiència singular una petita
col·lecció d’art.
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correspondènciA #0
Amb aquest dossier heu rebut la correspondència#0: el vÍdeo de presentació del projecte a càrrec
d’Ariadna RodrÍguez amb les claus sobre els artistes,
el projecte i el mail art.
Un cop hagueu vist plegats el vÍdeo, us convidem a especular sobre les propostes que els artistes us faran
arribar. També podeu parlar sobre el fet d’enviar cartes i potser podeu fer algun petit treball a l’aula amb
els elements que apareixen al vÍdeo, com ara els sobres o els segells.

Per a veure el vídeo, teclegeu al buscador
de l’ordinador el següent enllaç:

https://bit.ly/2TCRhU7
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les correspondències
dels artistes
Cadascuna de les propostes té un plantejament singular i us pot acompanyar durant les sessions que vulgueu, tot i que n’hi ha que estan pensades perquè s’activin durant un temps concret. Per tant, tot i que rebreu
les cartes amb dues setmanes de diferència aproximadament, podeu activar-les en el moment que cregueu
més oportú. També rebràs les consideracions de cada
artista per desenvolupar les propostes a classe. Són
només algunes idees per ajudar-te a presentar el treball a l’aula, però pensa que pot tenir tantes derives
com se t’acudeixin. A partir d’ara, POSTDATA és vostre,
aixÍ que us convidem a experimentar-lo i transformar-lo fins on vulgueu.
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01. FermÍn Jimenez LANDA
Carta topográfica del mundo

A Carta topográfica del mundo, l’artista
Fermín Jiménez Landa us proposarà fer una
peça col·laborativa amb interlocutors de tot
el món, des dels més pròxims (el centre escolar, el barri, la ciutat) fins als més llunyans.
Utilitzant la metodologia del mail art, treballareu temes com l’autoria compartida, l’atzar o l’espera.

02. NICOLÁS PARIS
Control de masas

Aquesta correspondència arriba de part
de l’artista colombià Nicolás Paris: Control
de masas us endinsarà en els processos
de fermentació del pa i del que ell anomena «las revoluciones lentas». En un exercici de retrobament amb una professió com
és la de forner, Nicolás Paris us convida
a treballar-hi conjuntament en un exercici
de revalorització de la cultura oral.

03. cris bLANCO
I have a dream

I have a dream (Tinc un somni) és el projecte que proposa Cris Blanco. És una carta/
objecte/proposta que pretén posar els alumnes en contacte amb les seves necessitats
i desitjos del moment i dur-los a terme. Un
comodí que pot ser utilitzat en qualsevol
moment per parar, dormir i somiar.
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04. david bestué
Poema 2

Poema 2, de David Bestué, és una sèrie
de dibuixos que presenta dualitats que
plantegen una narrativa enigmàtica amb
elements poètics. En aquesta proposta, el
dibuix és un element clau per desenvolupar el treball a l’aula.

05. ariadna rodrÍguez
Carboni 14

Carboni 14, d’Ariadna Rodríguez, parteix
d’un objecte trobat als soterranis del MACBA
que, a través d’una arqueologia del lloc, ens
relata de viva veu la història de tot el que
ha sostingut.

06. Tere recarens
Tere Postdata

En algun moment inesperat, Terremoto
us farà el seu propi enviament en primera
persona des del lloc del món en què es
trobi. Tere Mundana us enviarà directament el seu propi missatge singular, que
probablement serà una carta, un dibuix,
un objecte o un segell. La incertesa, l’espontaneïtat, la sorpresa i l’alegria acompanyen Interenacional allà on va, així que
estigueu atents a la bústia.
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FermÍN
Jiménez landa
Viu a València i treballa a qualsevol part.
Fermín Jiménez Landa parteix de llenguatges diversos –dibuix, fotografia, instal·lació
i vídeo– per indagar en plantejaments quotidians que extreu de les rutines diàries de
l’espai públic i social, bàsicament el carrer
i internet. Un il·lusionisme eufòric mancat
de tot poder que, des de l’ús productiu de
l’absurd, la precarietat entusiasta (que no
ingènua) i la superació d’allò normatiu, planteja una obra definida per un conceptualisme descregut i bromista que centra la seva
atenció en la capacitat d’incidència micropolítica de l’art.
Ha creuat Espanya en una línia recta perfecta de piscines, ha desempatat les dues
torres més altes de Barcelona amb un avet
de plàstic, ha conquistat un illot grec amb
un himne nacional, ha viatjat sense tocar
portes, ha ordenat confeti per colors i ha
plantat sequoies gegants als carrers.
Va estudiar a la Facultat de Belles Arts de
València i ha assistit a tallers amb Robert
Morris, Rogelio López Cuenca, Francesc
Torres, Jon Mikel Euba i Douglas Ashford,
així com a classes a l’ASFA de Atenes.

12

NICOLÁS
PARIS

Nicolás Paris viu i treballa a Bogotà
(Colòmbia). A través de projectes subtils i
minuciosos busca construir una profunda
consciència de l’experiència, una intensa
interacció amb l’entorn i la clara sensació que l’art s’arrela en els processos de
comprensió.
El nucli de la seva pràctica es fonamenta en l’estructura de les aules, les seves
estratègies pedagògiques i els processos
d’aprenentatge. Abans de dedicar-se a
l’art va fer de mestre durant uns anys a la
Colòmbia rural, un fet que no tan sols li va
permetre viure l’experiència de fes classes
sinó també ser conscient de la importància de desenvolupar sistemes de resignificació dels processos educatius. Això s’ha
convertit en el tema principal dels seus

projectes artístics, en què fa servir i especula amb estratègies pedagògiques dins
del context expositiu per propiciar una investigació oberta i col·laborativa amb els
participants-espectadors en contextos
que funcionen a tall de laboratori. Al llarg
del procés intenta convertir l’espai expositiu en un lloc igualitari i comunal d’intercanvi basat en un diàleg investigatiu
centrat en el desenvolupament col·lectiu
de projectes específics. Les seves instal·lacions, tallers/happenings, exercicis,
dibuixos (o acte de dibuixar), objectes i vídeos, així com els seus projectes pedagògics col·laboratius, es caracteritzen per la
delicadesa i serenitat que marquen tota la
seva producció artística. Funcionen com
a ajudes visuals que sobretot incorporen
elements procedents de l’art, l’arquitectura i l’educació, en un vocabulari que conforma la sintaxi i la gramàtica a partir de
les quals desenvolupa altres formes de
comunicació. En Nicolás creu fermament
que l’obra d’art no és un resultat en si mateix, sinó més aviat el punt de partida i el
catalitzador d’una experiència més elusiva, efímera i polivalent.
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CRIS
BLANCO
Cris Blanco dirigeix i interpreta les seves
peces escèniques des de 2003. La mescla de gèneres escènics, l’humor i l’absurd, els trucs a la vista, la transformació
de codis i objectes, el fet a mà i fer visible
l’aparell teatral solen estar presents en les
seves peces.
Algunes de les seves peces són cUADRADO_fLECHA_pERSONA qUE cORRE
(2004), ciencia_ficción (2010), El agitador vórtex (2014), Bad Translation (2016)
i Pelucas en la niebla (2018). Actualment
treballa amb els artistes Jorge Dutor i
Guillem Mont de Palol en la creació de Lo
mínimo, una peça per a tots els públics.
Les seves peces s’han presentat en centres d’art i festivals de dansa i teatres
nacionals i internacionals. També fa seguiment d’obres d’altres artistes i és membre de les bandes de música Calor i The
Elements.
www.crisblanco.net
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David
bestué
David Bestué és un escultor de Barcelona
interessat en les relacions entre l’art i l’arquitectura. Els darrers anys ha dut a terme
una sèrie de projectes escultòrics centrats
en la revisió crítica de determinats esdeveniments històrics i desenvolupaments
estètico-formals que van caracteritzar
les avantguardes del segle passat en els
camps artístic, arquitectònic i literari.
És llicenciat en Belles Arts per la Universitat
de Barcelona. Entre 2003 i 2009 va realitzar un treball sobre l’arquitectura d’Enric
Miralles i, posteriorment, uns altres sobre l’arquitectura espanyola del segle xx,
Formalismo puro (2011), i sobre la història
recent de l’enginyeria en el país, Historia
de la fuerza (2017).
www.davidbestue.net
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ARIADNA
RODRÍGUEZ
a través de mecanismes performatius,
realitats alternatives o espais propis alterant lleugerament la percepció original.
L’execució de les seves creacions gira sovint al voltant de la construcció d’un espai
físic i situacional que genera un marc on
pot, a través de la seva pròpia acció i/o
de la participació del públic, recrear una o
diverses realitats. Creu profundament en
el procés com a obra, en els budells de
la creació, i pensa que moltes vegades,
quan un procés artístic «s’atura», d’alguna
manera deixa de existir.

El seu treball pren l’acte performatiu com
a punt de trobada de les diferents disciplines/eines que posa en joc per tal d’activar
o desencadenar accions que qüestionen la
forma i els codis de l’acte representatiu.
S’interessa per la performativitat de la
vida diària que intrínsecament amaga
l’essència del comportament humà i revela qui, com i què ens està passant en
cada moment. Considera que tot això és
un punt de partida formidable per crear,
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Ariadna Rodríguez és titulada superior de
Música pel Conservatori de Santiago de
Compostela i pel Berklee College of Music
de Boston, on va assistir becada per la
Fundació Fulbright. Allà també va estudiar
performance art i art sonor a la School
of the Museum of Fine Arts. S’ha format
en dansa clàssica, contemporània i body
weather. Va estudiar teatre contemporani
a l’escola Espacio Aberto de Santiago de
Compostela i amb Rachel Rosenthal a Los
Angeles, on va formar part de la seva companyia durant un any. Ha presentat projectes de creació pròpia a España, Portugal,
França, Itàlia, Suïssa, Noruega, els Estats
Units i Colòmbia. Des del 2012, dirigeix i
coordina l’espai i plataforma nyamnyam
conjuntament amb Iñaki Alvarez.
www.nyamnyam.net

TERE
RECARENS
Tere Recarens is an interdisciplinary artist
from Arbúcies and lives in Berlin. As an
artist she works everywhere and especially with people outside the art scene. She
is curious about her surroundings and the
society. Her work is like a long journey
from one place to another, enriching every
project with the encounters she makes
along the way.
She is walking hand in hand along the
roads of Bamako, Barcelona, Paris, Berlin
and Tehran. Tere is traveling through
time and geographies, disproving cultural boundaries and erasing the ones that
have been raised between life and art.
www.tere.cat
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EL pòster
A POSTDATA ens interessa molt saber el
que passa a l’aula i sobretot escoltar què
opinen els alumnes de les sis propostes,
aixÍ que hem creat un element perquè puguin expressar les seves opinions sobre
les correspondències. Hem agafat un pòster i l’hem dividit en sis fragments, un per
artista. En aquest espai diàfan, trobareu al
dors unes qüestions realitzades pels mateixos artistes que poden servir de metxa
per encendre les seves respostes, però
també en podeu pensar d’altres en funció
del que hagueu treballat a l’aula.
Aquest pòster l’anireu rebent, com si d’un
enviament per fascicles es tractés, amb
les correspondències de cada artista. En
aquest primer enviament trobareu el corresponent a la Tere Recarens, que podreu
utilitzar una vegada ella us faci arribar la
seva correspondència.
Si teniu altres elements que ens voleu fer
arribar, com ara una carta, un àlbum de
fotos, un vídeo o un collage, us convidem
a enviar-nos-ho per correu postal o a pujar-los a les xarxes socials amb el hashtag
#postdataMACBA, i així també poder compartir amb les altres escoles els resultats.

Què ha passat a l’aula?
Quins exercicis heu fet?
N’heu fet de nous?
Què passarà amb la vostra col·lecció?
Quin futur li espera?
Què s’ha activat? Ha estat fàcil?
Quines dificultats us heu trobat?
Com heu fet servir el vostre pòster?
L’heu intervingut d’alguna manera? Ha
viatjat per l’escola? I per fora?
Heu replicat les obres? Heu contactat
amb algun dels artistes?
Algú més a part de vosaltres ha
participat en les propostes artístiques?
Els pares i mares, els companys
d’escola, altres mestres, el/la director/a?
Perquè aquest dossier continuï
viu, necessitem conèixer la vostra
experiència i incloure-la en les futures
edicions. No trenqueu el fil de la
correspondència i escriviu-nos a
l’atenció de:

Per a:
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