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DORA GARCIA: THE UMBRELLA CORNER (4/6) – I CAN'T BELIEVE AL DIDN'T COME 
A cura de Moritz Küng. Inauguració: 26 de gener, 12:30 a 14:30 h.  
Exposició: 26.01 > 1.03.2013. Dimarts a divendres d’11 a 19 h, dissabte, amb cita prèvia 
 
Ens complau anunciar The Umbrella Corner (4/6), la quarta presentació del projecte expositiu concebut i comissariat per Moritz 
Küng. The Umbrella Corner discorrerà de forma paral·lela al nostre programa i es perllongarà fins a juny de 2013. 
 
El títol d'aquesta sèrie expositiva es refereix a un punt particular de l'entrada de la galeria, a un racó amb forma estranya que 
sovint es passa per alt, una esquerda a la paret, la superfície de la qual només mesura 60 x 60 cm, i que fins ara solament havia 
estat ocupada per un paraigüer de vidre. Moritz Küng estableix en aquest punt precís, un lloc i un projecte de contingut 
específic al convidar a sis artistes a reaccionar a les limitacions de la condició espacial, i a una obra clau de l'art conceptual: la 
instal·lació Where's Al? de l'artista nord-americà Allen Ruppersberg produïda el 1972 i que forma part de la col·lecció del 
Museum of Modern Art de Nova York. Amb això, la seqüència d'exposicions desenvoluparà una narrativa pròpia, una ambigua 
història de misteri sobre l'evitació, la desaparició, l'ocultació, la inclusió, l'exclusió i el record. Els subtítols complementaris del 
projecte són extractes dels diàlegs que formen part de l’obra de Ruppersberg en qüestió. Les presentacions anteriors de la sèrie  
han estat Where's Al? (1/6), amb la instal·lació mural Before and After (2012) de l’artista holandès Willem Oorebeek , i Al's 
missing a good time (2/6) amb la peça i performance l’artista francès Pierre Leguillon Ads (2012) i Too bad Al's not here de 
l’artista belga Sophie Nys (The Timid Soul, 2012). 
 
L'obra de Dora García, de naturalesa conceptual, s'articula sovint a partir de la interactivitat i la performance. Mitjançant canvis 
mínims, l'artista altera les convencions i en les seves obres els més petits signes poden actuar com significants. García opera 
com un director de cinema, que explica històries, senzillament les sel.lecciona, desencadena una situació, proposa una narrativa 
o ens fa partíceps d'un joc fictici. La proposta de Dora García per The Umbrella Corner, és una nova peça, The Green Door,  
literalment una porta verda de fusta que tanca la "cantonada" i que a la vegada fa referència a diverses fonts tretes de la cultura 
popular i d'històries de ficció. Entre elles, la pel.lícula pornogràfica Behind the Green Door (1972), dirigida pels germans Mitchell 
i basada en la novela de misteri de Mildred A. Wirt Benson que relata la història d'una inocent adolescent americana que 
descobreix una porta secreta que amaga certa activitat il.legal en un hotel d'una estació d'esquí. O com The Green Door (1906), 
la història curta de O. Henry, on l'autor utilitza la epònima porta verda com a símbol d'un seguit d'aventures quotidianes que 
inciten als lectors a buscar; Green Door (1956), la canço de Jim Lowe composta per Bob Dabis que va ser un hit als anys 50 i que 
descriu un establiment on darrera una porta verda, un grup de gent s'hi reuneix per tocar el piano, fumar i riure, però on la 
cantant no hi pot entrar. I molt especialment la narració de H. G. Wells’s  The Door in the Wall (1911) sobre el polític Wallace 
que descobreix a la seva infeliç casa una porta que condueix a un jardí encantat. El llibre suggereix tant la màgia com el perill de 
la nostàlgia per un temps passat. 
 
Però la Porta Verda de Dora García roman tancada... 'Al' continua absent i no se'ns permet descobrir que hi ha darrera aquesta 
porta. Tal i com García proposa, val la pena referir-se a Jacques Lacan, que descriu  la realitat com alguna cosa no cognoscible i 
no descriptible, però que demana activament l'atenció de l'individu, sovint d'una forma agressiva, com "el cop a la porta que 
interromp un somni". 
 
Dora García (Valladolid, ES, 1965, viu a Barcelona).  Exposicions individuals recents: The Inadequate, Pavelló espanyol, Bienal de Venècia (2011); Power to the 
People: Contemporary Conceptualism and the Object in Art, the Australian Centre for Contemporary Art, Southbank, Victoria (2011); I am a judge. Kunsthalle 
Bern, Bern (2010); Exposicions col.lectives recents: Die Klau Mich Show: radicalism in society meets experiment on TV, Documenta 13, Kassel (2012), The 
Unexpected Guest, Bienal de Liverpool (2012), Descriptive Acts, SFMOMA, San Francisco (2012), Blow up, cycle Side Effects, Jeu de Paume, Paris (2012), 
Contemporary Art & Science Fiction. Grand-Hornu Museum of Contemporary Art, Hornu (2012); Books on Books, Swiss Institute Contemporary Art, New York 
(2011), The Fifth Column, Secession, Vienna (2011) i The Rehearsal of Repetition, Grantpirrie Gallery, Sydney (2011). Properes exposicions I projectes: Exile, Tel 
Aviv Museum, Tel Aviv, Israel, a cura de Steven Henry Madoff; Désordre, a 3bisf, Aix en Provence, part de Les Ateliers de L'Euromediterranée, Marseille Capital 
Culturel d'Europe; performance a la Wiener Festwochen, Viena, Àustria; The Joycean Society, acte col.lateral durant la Bienal de Venècia, Prince Pierre 
Foundation Monaco, Giudecca;  El radicalismo en la sociedad se encuentra con lo experimental en el arte, exposició individual al Centro José Guerrero, Granada; 
projecte individual a la  Kunsthalle Bregenz, KUB Arena, Àustria. 
 
Moritz Küng (Lucerna, CH, 1961, viu a Barcelona) és comissari independent i editor de llibres d’artista que tracten la relació entre art i arquitectura. Projectes 
recents: simposi internacional d’educació artística Old Scho 
ol - New Class en el University College of Art and Design Sint-Lucas, Gant (2012), David Kohn-Fragments, London Metropolitan University, Londres (2012), Bas 
Princen-Reservoir, deSingel, international arts campus, Anvers (2011). Exposicions de grup recents inclouen Jonge Spaanse Kunst, Appartement Elisa Platteau, 
Brussel·les (2012), The Fifth Column, Secession, Viena (2011), 2 1/2 dimensional: Film featuring Architecture, deSingel, Anvers (2010). Projectes futurs: Peter 
Downsbrough-The Book(s) 1968-2013, Fabra i Coats Centre d'Art Contemporani, Barcelona (21.02 > 19.05.2013), simposi internacional The Age of Less: 
Nostalgia?, sobre valors vells i nous comportaments a La Loge, Centre for Contemporary Culture a Brusel.les (Març 2013). 
 
Per a informació addicional i/o imatges, podeu contactar amb:  Silvia Dauder, sd@projectesd.com; José Buades, jb@projectesd.com 

amb la col·laboració de      

mailto:sd@projectesd.com
mailto:jb@projectesd.com
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MATT MULLICAN: THE UMBRELLA CORNER (5/6) – EVERYBODY'S HERE BUT AL 
A cura de Moritz Küng. Inauguració: 19 de març, 19:30 a 21:30 h.  
Exposició: 19.03 > 25.04.2013. Dimarts a divendres d’11 a 19 h, dissabte, amb cita prèvia 
 
Ens complau anunciar The Umbrella Corner (5/6), la quinta presentació del projecte expositiu concebut i comissariat 
per Moritz Küng. The Umbrella Corner discorrerà de forma paral·lela al nostre programa i es perllongarà fins a juny de 
2013. 
 
El títol d'aquesta sèrie expositiva es refereix a un punt particular de l'entrada de la galeria, a un racó amb forma 
estranya que sovint es passa per alt, una esquerda a la paret, la superfície de la qual només mesura 60 x 60 cm, i que 
fins ara solament havia estat ocupada per un paraigüer de vidre. Moritz Küng estableix en aquest punt precís, un lloc i 
un projecte de contingut específic al convidar a sis artistes a reaccionar a les limitacions de la condició espacial, i a una 
obra clau de l'art conceptual: la instal·lació Where's Al? de l'artista nord-americà Allen Ruppersberg produïda el 1972 i 
que forma part de la col·lecció del Museum of Modern Art de Nova York. Amb això, la seqüència d'exposicions 
desenvoluparà una narrativa pròpia, una ambigua història de misteri sobre l'evitació, la desaparició, l'ocultació, la 
inclusió, l'exclusió i el record. Els subtítols complementaris del projecte són extractes dels diàlegs que formen part de 
l’obra de Ruppersberg en qüestió. Les presentacions anteriors de la sèrie  han estat Where's Al? (1/6), amb la 
instal·lació mural Before and After (2012) de l’artista holandès Willem Oorebeek , i Al's missing a good time (2/6) amb 
la peça i performance l’artista francès Pierre Leguillon Ads (2012), Too bad Al's not here de l’artista belga Sophie Nys 
(The Timid Soul, 2012) i I can't believe Al didn't come (4/6) de l’artista espanyola Dora García (The Green Door, 2013). 
 
L’obra de Matt Mullican juga sempre amb conceptes duals – realitat i ficció, subjecte i objecte, el conscient i 
l’inconscient, l’analògic i el digital – i treballa sobre com la forma en que percebem el món ve determinada per la 
projecció de l’experiència subjectiva i no tant per la pròpia percepció objectiva . L’artista utilitza mètodes d’arxiu i de 
categorització enciclopèdica forçant aquests conceptes duals per sobre d’altres estructures conceptuals i visibles. 
Temes tant arquetípics com la natura, el món i les accions quotidianes, la ciutat, el llenguatge, el món material, el 
destí, Déu, l’infern o la mort formen part de l’univers de Mullican sense cap avaluació moral de cap tipus. En tota la 
seva complexitat, l’obra de Mullican conté un punt tràgic: la tasca impossible d’intentar classificar i crear un model del 
món. Si Ruppersberg va crear el personatge fictici "Al", Mullican per la seva part va inventar "Glen", una figura de pal 
que li permet endinsar-se en aquest complex i polifacètic món. Tant Ruppersberg com Mullican han creat una mena 
de fantasma o alter ego, i ambdós estan interessats en la representació dels mitjans de comunicació i la cultura 
popular. Matt Mullican ha respòs a l’escenari curatorial de The Umbrella Corner, enviant una carta manuscrita al 
comissari per ser mostrada com a obra. La curta carta és també en ella mateixa un escenari que declara una possible - 
sinó brutal- trama en reacció a l’obra Where's Al?: "Al és mort". 
 
La propera i última exposició del cicle The Umbrella Corner 6/6 (Al said he was coming) s’inaugurarà el proper dos de 
maig amb una peça clau però poc coneguda d’Allen Ruppersberg: Where's Al? Part II - The Sequel (1998). 
 
Matt Mullican (Santa Monica, USA, 1951, viu a Berlin i Nova York). Exposicions individuals recents: Vom Ordnen der Welt, Haus der Kunst, Munich 
(2011), 12 BY 12, Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne, F (2010), Model Architecture, Lentos Kunstmuseum, Linz (2006), Learning From That 
Person’s Work, Ludwig Museum, Colònia (2005); Exposicions col.lectives recents: Print/Out, Museum of Modern Art, Nova York (2012), Vermessung 
der Welt. Heterotopien und Wissensräume der Kunst, Kunsthaus Graz (2011), For the blind man in the dark room looking for the black cat that isn't 
there, ICA Londres & Culturgest, Lisboa (2010), Temps com a matèria, Noves adquisicions MACBA Barcelona (2009). Mullican participa actualment a 
l’exposició The architectural ellipsis al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Mèxic DF. L’artista participarà a la propera bienal de Venècia amb The 
Encyclopedic Palace i està preparant una gran exposició individual pel Museo Tamayo de Mèxic, per la propera tardor.  
 
Moritz Küng Lucerna, CH, 1961, viu a Barcelona) és comissari independent i editor de llibres d’artista que tracten la relació entre art i arquitectura. 
Projectes recents: simposi internacional d’educació artística Old School - New Class en el University College of Art and Design Sint-Lucas, Gant 
(2012), David Kohn-Fragments, London Metropolitan University, Londres (2012), Bas Princen-Reservoir, deSingel, international arts campus, Anvers 
(2011). Exposicions de grup recents inclouen Jonge Spaanse Kunst, Appartement Elisa Platteau, Brussel·les (2012), The Fifth Column, Secession, 
Viena (2011), 2 1/2 dimensional: Film featuring Architecture, deSingel, Anvers (2010). Projectes futurs: Peter Downsbrough-The Book(s) 1968-2013, 
Fabra i Coats Centre d'Art Contemporani, Barcelona (21.02 > 19.05.2013), simposi internacional The Age of Less: Nostalgia?, sobre valors vells i nous 
comportaments a La Loge, Centre for Contemporary Culture a Brusel.les (Març 2013). 
  
Per a informació addicional i/o imatges, podeu contactar amb:  Silvia Dauder, sd@projectesd.com; José Buades, jb@projectesd.com 

Amb la col.laboració de       
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