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KOENRAAD DEDOBBELEER: THERE IS NO REAL LIFE, ONLY THE STORY OF THE LIFE WE ARE CURRENTLY LIVING 
Inauguració: dijous, 12 de febrer, de 19:00 a 21:00 h.  
Exposició: 13.02> 4.04.2015. Dimarts a divendres, d’11:00 a 19:00 h. Dissabte amb cita prèvia. 

El treball de Koenraad Dedobbeleer revela el que hi ha de sorprenent al voltant del que ens és quotidià, ordinari. Els seus 
objectes, escultures i fotografies, són conseqüència de la percepció subjectiva del teixit arquitectònic, urbà o domèstic del 
nostre entorn. En la seva obra, l’artista crea variacions en motius i detalls d’objectes de cada dia, sometent-los a petites 
alteracions: canviant lleugerament l’escala, modificant el color o substituïnt els materials amb els que estan construïts, i en 
últim cas, transformant-los en escultures per a ser presentades en el context d’una exposició. Un altre aspecte significatiu del 
treball de Dedobbeleer és la seva aproximació a la tradició artística de l’avantguarda, utillitzada sovint com a referent en la 
seva distorsió del que és familiar. 

Les obres de Dedobbeleer no estan subjectes a una localització o context específic, sinó que han estat clarament imaginades, 
en primer lloc, per les seves qualitats formals com a escultures. Però és en el moment de la instal·lació en la galeria –en la 
manera en que els objectes es posicionen i s’ajusten en relació a una localització concreta i dins d’una constel·lació d’elements– 
quan s’articulen, a la vegada que delimiten, defineixen i enriqueixen el lloc que ocupen en aquest creuament de relacions i 
significats. 

Per la seva tercera exposició a ProjecteSD, Dedobbeleer ha reunit un conjunt de treballs recents. Tot l’espai d’exposició de la 
galeria aplega rèpliques de clàssics del disseny i múltiples referències a obres d’art, llibres i imatges; alguns d’ells presentats a 
l’espai de l’oficina, com si fossin objectes d’ús diari. En alguns casos l’artista composa també conjunts d’obres o petites 
instal·lacions en les que uns objectes interactuen amb els altres. La doble projecció de diapositives The Rules of Solid Matter 
Do Not Entirely Apply troba el seu lloc en un espai semblant al d’una petita habitació delimitada per un paravent de fusta: The 
Man as Autist and Other Successes. Completen el conjunt els dos bancs titulats It Is Merely a Reflection of a Thing That 
Questions 1 i 2, i una tercera escultura feta de metall que aguanta una espelma com si d’un canelobre es tractés, i que porta 
com a títol The Meaningless of Things Makes Me Smile Complacently. Nocions com escultura i presentació, funcionalitat i valor 
estètic es fan paleses a mesura que recorrem l’exposició, en la que hi ha una intencionada repetició de formes i elements. 
Alguns treballs o part d’ells semblen desdoblats. De fet aquesta idea de “doble” és, en certa manera, el fil conductor de 
l’exposició.  Com en el cas de la peça Something That Exists in One Region but Hangs into Another One, composada per tres 
postals que reprodueixen detalls de la façana de la catedral de San Lorenzo de Genova: dues d’elles presentades com obres 
bidimensionals en l’espai d’entrada de la galeria, i una tercera com a escultura en la sala principal d’exposició. La peça 
Transforming Them into Analogies, està també concebuda sota aquesta idea de reproducció i repetició. L’obra reuneix una 
interessant selecció de llibres d’art, catàlegs i llibres d’artista de diferents autors, en totes o algunes de les versions de 
reimpressions no idèntiques de cada publicació.  Els exemplars es presenten en una prestatgeria-escultura que conté també la 
nova publicació del propi artista: Doublures: Exhibited Catalogues, que compil·la tots aquests títols en forma d’arxiu, invitant 
al públic a submergir-se en aquesta singular biblioteca. 

A través de la seva inventiva formal i espaial, i en una sorprenent combinació d’utensilis quotidians i treball artístic, 
Dedobbeleer composa una panoràmica –abstracta i tangible alhora– de les possibilitats estètiques de l’escultura. L’exposició 
There Is No Real Life, Only the Story of The Life We Are Currently Living, podria llegir-se com un passeig privilegiat per l’univers 
de Koenraad Dedobbeleer, cap a l’essència del seu treball i al mateix temps, a través de les referències que nodreixen el seu 
pensament artístic. 

Per a informació addicional i/o imatges contactar: María Pose, mp@projectesd.com 

Amb el suport d’  
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1. Transforming Them into Analogies, 2015 
Llibres, prestatgeria de fusta 
Obra única 

2. Blessedly Devoid of Morals, 2015
Acer inoxidable polit, metall pintat amb esprai  
45 x 45 x 14 cm 
Obra única 

3. A Condemnation of the Metaphor As Essentially Antropocentric, 2015
Acer inoxidable polit, metall pintat amb esprai, fusta, espelma 
36 x 50 x 21 cm 
Obra única 

4. Such Incontinent Display of Emotions, 2015 
Metall pintat amb esprai, retolador 
52,5 x 33,5 x 10 cm 
Obra única 

5. The Impact and the Evidence for the Impact, 2015 
Acer pintat amb esprai, 7 postals dobles  
28 x 54 x 43 cm 
Obra única 

6. Hoping that the Principles of the Revolution Would Survive the Crimes 
of Individuals, 2015 
Acer polit, fusta tenyida, pintura i plàstic  
110 x 175 cm 
Obra única 

7. The Man as Autist and Other Successes, 2014 
Plafons de fusta, pintura  
280 x 110 cm cada plafó 
280 x 330 dimensions totals 
Obra única 

8. The Rules of Solid Matter Do Not Entirely Apply, 2014
2 projeccions de 33 i 46 diapositives  
Mesures variables  
Obra única 

9,10. It Is Merely a Reflection of a Thing That Questions (1), (2), 2014 
Fusta 
50,5 x 31 x 46 cm 
Obra única 

11. The Meaningless of Things Makes Me Smile Complacently, 2014
Metall pintat, canelobre de ferro forjat Christel and Christel Holmgren, 
edició de 1970 d‘espelma Illums Boligus  
Soport de metall: 102,5 cm 
Canelobre sense espelma: 14 x 22 cm 
Obra única 

12. A Consensus-based, Consumer-driven service, 2012 
Fusta, metall i plàstic 
195 x 30 x 30 cm 
Obra única 

13. Cactus (Orlando) [by Valerie Mannaerts], 2013 
Test de fang cuit, planta d‘Aloe vera  
Obra única seriada  

14. Something That Exists in One Region but Hangs into Another One, 2015 
3 postals emmarcades en fusta de castanyer, suport de metall pintat 
40 x 35 x 3,5 cm c/u 
Obra única 

15. A Situation in Which a Small Number of Things Have a Large Impact 
and a Large Number of Things Have a Small Impact, 2014 
Espelma, metall pintat amb esprai 
65 x 155 x 45 cm 
Obra única 

16. Objects Exist Independently of Human Perception 
2 impressions digitals, vidre, cinta adhesiva 
42 x 29,7 x 0,4 cm c/u 
Ed. 1/3 + 1AP 

17. I Cultivate a Certain Tendium. That's How I Savor Every Loathsome 
Minute, 2014 
Fusta 
45 x 34 x 44,5 cm 
Obra única 

18. Something Exists in the World that Is Not Mankind, 2015
Sabó, metall pintat amb esprai, clavilla 
26 x 4 x 21 cm 
Obra única 




