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RAIMOND CHAVES: LA VIDA ABSTRACTA DE BILLY MURCIA 
Inauguració: dijous, 28 de gener, de 19:00 a 21:30 h.  
Exposició: 29.01 > 12.03.2016. Dimarts a divendres, d’1:00 a 19:00 h. Dissabte d’11.00 a 15.00 h 

Raimond Chaves (Bogotà, 1963) presenta a ProjecteSD La vida abstracta de Billy Murcia, una exposició que reuneix diverses sèries de dibuixos 
realitzats entre 2009 i 2015, entre elles la que dóna títol a la mostra. 

Chaves, que habitualment col·labora amb l’artista Gilda Mantilla, intercala períodes de treball en solitari en els que es dedica a dibuixar, pràctica 
que ha esdevingut constant al llarg de la seva trajectòria. L’artista concep aquesta disciplina com una eina multifuncional que li permet contrastar 
un ampli ventall de temes i compaginar diversos formats, registres i aproximacions.  

En aquest sentit ha qüestionat el rol de les imatges en la construcció simbòlica d’un context: Dibujando América (2005-2009, amb Gilda Mantilla); 
s’ha preguntat sobre els límits de l’activitat creativa: Los dibujos marihuanos (2010) o l’eficàcia política de la mateixa: Cantante melódico (2012); 
s’ha aproximat al fet turístic: Turistas, ruinas y montañas (2014) i ha elaborat, a manera de tira còmica, una mena de crònica político-
meteorològica-sentimental ambientada a la Colòmbia de finals dels 90: Los ladrones de dinamita (1998-2000), entre altres treballs. 

Per a aquesta exposició Chaves pren com a punt de partida els petits detalls i paradoxes que caracteritzen el nostre dia a dia a principis de segle 
XXI i a partir d’una metodologia obliqua en la que no dubta en barrejar abstracció amb figuració, automatisme amb objectius i trànsit amb 
alienació, va i ve -dibuixant- d’allò terrenal a allò trascendental passant pel que és imposible d’explicar i que es resisteix als intents de codificació. 
Així les diferents sèries de dibuixos agrupades en aquesta exposició plantejen un tipus de posició beligerant que intenta parlar de la manera més 
concreta, i al mateix temps, menys òbvia possible. 

Per concloure, voldriem assenyalar que, l’heterònim col·lectiu, Billy Murcia* (més enllà de la peripècia del personatge real, del que tan sols 
s’ha près el nom), no és cap de nosaltres però tots tenim quelcom d’ell. 

(*) Billy Murcia (Bogotà, 1951 - Londres, 1972). Baterista original del grup The New York Dolls. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Raimond Chaves viu i treballa a Lima des de l’any 2002 

Destaquem la seva recent participació, juntament amb l’artista Gilda Mantilla al Pavelló de Perú en la 56a Biennal de Venècia, 2015, amb la instal·lació  Misplaced 
Ruins. 

Exposicions recents: Unsettled Landscapes, SITE, Santa Fe (2014 - 2015); Acciones Territoriales (Territorial Actions), Ex teresa Arte Actual, Ciutat de Mèxic (2014); 
Colonia apócrifa (Apocryphal Colony), MUSAC, León, Espanya (2014); Under the Same Sun: Art from Latin America Today, Guggenheim, Nova York (2014); 9ª 
Biennal de Mercosul, Porto Alegre (2013); 43è Salon de Artistas Internacional, Medellín (2013); A Trip from Here to There, MoMA, Nova York (2013); Colección: 
adquisicións e incorporacións recentes (Collection: Recent Acquisitions and Incorporations), CGAC, Santiago de Compostela (2013); Arte al paso (Passer-by Art), 
Museum of Art, Banco de la República de Colòmbia, Bogotà (2013); Lo real maravilloso (The Marvelous Real), MUSAC, León, Espanya, i MOT, Tokyo (2013–14); 
Gabinete colectivo (Collective Cabinet), Flora ars + natura, Bogotà (2013); The Peripatetic School, The Drawing Room, Londres (2011); la 27a Biennal de São Paulo, 
São Paulo (2006). 

L’obra de Chaves forma part de les col·leccions del Guggenheim i el MoMA, Nova York; CIFO, Miami; Phelps-Fontanals, Nova York; 101 Collection, San Francisco; 
Diane and Bruce Halle, Arizona; Pérez Museum, Miami; MALI, Lima, Perú; MUSAC – Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, León, Espanya; CGAC – 
Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de Compostela; així com d’altres col·leccions públiques i privades de Colòmbia, Espanya, Xina, Puerto Rico i Perú. 

Per a informació addicional i/o imatges contactar: Silvia Dauder a sd@projectesd.com 
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