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ISIDORO VALCÁRCEL MEDINA: VOSTÈ MATEIX 
Inauguració: 26 gener, 12:30 a 14:30 h. Exposició: 26.11 > 1.03.2013. Dimarts a divendres d’11:00 a 19:00h. Dissabtes per cita prèvia 
 
Es un gran honor per a ProjecteSD presentar l’exposició individual d’Isidoro Valcárcel Medina, Vostè Mateix.  
 
Des dels anys setanta l’obra d’Isidoro Valcárcel Medina ha evolucionat des de la realització d'objectes que podrien convertir-se 
en mercaderia artística a la desmaterialització que fomenta l'aparició d'una actitud, que transforma la consciència en percepció, 
no tant en obra d'art sinó en experiència d'art. Aquesta actitud és el que li ha permès relacionar vida amb art, i art amb una 
reflexió crítica i provocadora de la realitat. L’art, dons, entès no com una activitat productora d’objectes sino de realitats, de 
situacions, un lloc incert, un espai en el que intervenir per a transformar les estructures en actes de lliure comunicació.  
 
Com ja és habitual en el treball de Valcárcel Medina, la seva proposta per ProjecteSD trenca amb la idea de projecte expositiu 
convencional.  L’artista utilitza i posa l’espai d’exposició en mans dels seus visitants, per que siguin aquests els que a l’acceptar 
el senzill exercici que Valcárcel Medina proposa, vagin construint l’exposició. L’espai de la galeria comença així, en el seu primer 
dia, buit. Una simple taula de treball amb una pila de papers tallats, material per rotular i escriure i una escala al fons, són l’únic 
mobiliari que el públic trobarà a l’entrar a la sala. A cada visitant l’artista li planteja una proposta aparentment molt simple: la 
d’escriure el seu nom i cognom/s en un full de paper de mesures determinades ja preparat per la seva utilització i en un tipus i 
tamany de lletra preestablerts. Si aquesta invitació és acceptada per l’espectador, o més aviat s’hauria de dir actor, cadascun 
dels papers amb els noms rotulats a mà es penjaran de les parets de la sala, i així s’anirà omplint l’exposició.  
 
Vostè Mateix és un aconteixement, un esdeveniment diari, una acció suggerida per l’artista però realitzada per la pròpia 
audiència, un plantejament expositiu que no amaga la predilecció de Valcárcel Medina per les formes més efímeres i les 
conjuntures més evanescents del qual el seu resultat i forma final serán imprevisibles i incerts. Com el mateix Valcárcel Medina 
comenta: “em sento en la imperiosa necessitat d’establir un lligam entre el públic i l’espai per ell ocupat, el seu espai, que es 
converteix, així, en un espacio públic.” 
 
Malgrat la seva aparent simplicitat, aquesta acció bàsica comporta certa dificultat, primer perquè es demana a l’espectador 
d’exposicions d’art alguna cosa inusual, que no sigui pur “observador” sino que assumeixi el paper de protagonista, lo qual 
requereix una actitut activa que pot inclús resultar incòmoda. I en segon lloc perquè aquest espectador informa públicament de 
la seva identitat i del seu pas per l’exposició. 
 
Vostè mateix s’anirà desenvolupant des de la seva apertura fins el seu tancament tal i com els seus visitants decideixin. Donat el 
caràcter progressiu de la mostra, l’exposició clourà amb la presència d’Isidoro Valcárcel Medina que presentarà un text inèdit, 
en forma de conferència titol.lat “Dobleces de autor”, en el que l’artista ens parlarà de l’ exposició. La data i hora de la 
conferència es comunicarà en breu. 
 
 
Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937) es va traslladar a Madrid quan tenia dinou anys per fer estudis d’ Arquitectura i Belles Arts. El 1968 va 

viatjar a Nova York on va entrar en contacte amb el minimalisme. Des de 1962, després de la seva participació als Encuentros de Pamplona sobre 

art conceptual, la seva obra ha consistit principalment en accions i intervencions en espais públics. Es un dels artistes conceptuals espanyols de 

més gran reconeixement, no només històric, sino també referent per a una nova generació de creadors. Sempre rigorós, es un dels pocs creadors 

que han aconseguit traslladar la vida quotidiana al espai d’art i viceversa. Valcárcel Medina va tenir una exposició retrospectiva a la Fundació 

Tàpies en 2002 i al MNCARS (2009). Al 2007 va rebre el Premio Nacional de Artes Plásticas i recentment ha estat guardonat amb el Premio Arte y 

Mecenazgo (2011). Exposicions actuals i projectes recents: Performance in resistance, part del projecte 18 fotografías y 18 historias organitzat per 

Bulegoa z/b en colaboració amb If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (2012); A Cidade e o estrangeiro, exposició al Museo 

de Arte Contemporanea MAC USP Cidade Universitária, São Paulo (2012-13); Cartografías contemporáneas, dibujando el pensamiento, 

Caixaforum, Barcelona i Madrid, comisariada per Helena Tatay (2012-13); Economía Picasso, Intercambios, Particiones, Amistades, projecte de 

Pedro G. Romero per el Museo Picasso, Barcelona (2012); Constitución 1812, Macba , Barcelona (2011-12). 

 
Per a informació addicional i/o documentació visual, es prega contactar amb:    
Silvia Dauder, sd@projectesd.com, José Buades, jb@projectesd.com 
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