
 

 

 

ALLEN RUPPERSBERG: PLANET STORIES 

Inauguració: Dijous, 26 de setembre, 19:30 a 21:30 h.  

Exposició: 26.09 > 16.11.2019. De dimarts a divendres, d’11:00 a 19:00 h. Dissabte d’11:00 a 15:00 h. 

 

"Si vius el temps suficient comences a veure el final  
de les coses de les que vas veure el principi" 

Allen Ruppersberg 
 
Los Ángeles va ser on Allen Ruppersberg va començar la seva carrera artística. Es va graduar al Chouinard Art Institute 
(més tard anomenada Cal Arts) l’any 1967 i va tenir la seva primera exposició individual a la llegendària galeria Eugenia 
Butler el 1969. Aquell mateix any l’obertura de l’Al’s Cafe va suscitar un gran interès de la critica. Quan Harald 
Szeemann el va convidar a participar a Live in Your Head: When Attitudes Become Form, i el va incloure en la 
Documenta 5 tres anys més tard, la importància de Ruppersberg com a artista jove conceptual es va consolidar. Al llarg 
de cinc dècades Ruppersberg ha desenvolupat una veu única dins l’art conceptual. Es un àvid col·leccionista, un 
antropòleg de l’autòcton, que s’ha passat anys reunint un immens tresor de postals, pel·lícules educatives, revistes, 
pòsters, còmics, llibres, necrològiques, retalls de diaris, discos, objectes i material imprès de tot tipus. Aquest gran arxiu 
és el mitjà amb el que l’artista treballa incansablement per dibuixar, copiar, classificar, reorganitzar i reciclar elements 
diversos per realitzar les seves obres.  Com ell mateix ha dit: "La idea de reorganitzar la meva vida i la meva obra és un 
tema recurrent”. L’ús de l’escriptura és un element clau en l’obra de Ruppersberg.  
 
La primera presentació de Ruppersberg a ProjecteSD va ser l’any 2013 en el context de la sèrie d’exposicions The 
Umbrella Corner comissariades per Moritz Küng i concebudes a partir d’una obra icònica de l’artista Where’s Al de l’any 
1972, una combinació de textos i instantànies que creaven una narrativa sobre un personatge protagonista absent, Al.  
 
Planet Stories, la seva nova exposició, és una altre història. Una narrativa de ciència ficció sobre “El que li va succeir a 
l’Art Contemporani” escrita en forma de collages. El que es presenta a la galeria són els disset primers collages, un 
prefaci, d’una de les sèries en les que relata com l’art desapareix en el segle XXI, a partir de col·lapses esdevinguts en la 
contemporaneïtat. Cada collage té la mateixa estructura, que consisteix en una part central amb textos creats amb 
lletres provinents de jocs antics d’anagrames i composats dins d’una constel·lació d’altres elements gràfics enganxats 
que semblen estar flotant en l’espai. Aquesta part central es juxtaposa a impressions de la famosa historieta de Disney 
el Tío Gilito i tot el clan de l’Ànec Donald. L’elecció del còmic no és casual, Ruppersberg l’havia ja utilitzat el 1969 com a 
part d’una “mail action” i de nou, més tard, el 2010 en la seva instal·lació Big Trouble. A Planet Stories, Ruppersberg 
solapa els missatges sobre com l’art contemporani desapareix amb diverses vinyetes del còmic en les que s’explica una 
història sobre la lluita de poder, la necessitat de reconeixement, l’art i la riquesa entre el Tío Gilito y un altre acabalat 
oponent. La interacció entre les dues capes, el text de Ruppersberg a sobre i la caricatura a sota permet fer-ne dues 
lectures que es retroalimenten. Per sota del text es deixa entreveure un subtil comentari irònic sobre el mercat de l’art i 
la vanitosa superficialitat del món de l’art i com això pot reduir els objectes artístics a simples productes de consum. 
Com a resultat de tot, el món de l’art s’esfondra i desapareix de la capa de la terra. Planet Stories. 
 

El conjunt de collages de Planet Stories s’acompanya de tres més: Suggested Reading I i II, i Suggested Watch List, en els 
que l’artista ens recomana una sèrie de llibres i de pel·lícules de ciència ficció per llegir i veure. L’afinitat de l’artista amb 
els Dadaistes, Surrealistes i els de la generació Beat es fa evident, no només a través de les referències que veiem a les 
obres sinó també per la pròpia forma en què realitza els collages que es connecta amb la tècnica literària del 
découpage, d’organitzar fragments tallats de text, una tècnica utilitzada per alguns dels autors associats a aquests 
moviments artístics1. Suggested Watch List és, també, un tribut a Wallace Berman, un dels artistes de l’avantguarda 
californiana més importants i als seus icònics “Collages Verifax” en els que la imatge d’una mà amb un transistor sobre 
el que apareixien superposats diversos objectes i símbols de la cultura pop es repetia de forma seqüencial.  
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Totes les obres de la mostra manifesten clarament la utilització de Ruppersberg del llenguatge, la narrativa i l’apropiació 
com a mitjans d’expressió, a la vegada que mostren el complex diàleg entre la dialèctica de l’alta i la baixa cultura i la 
relació entre las obres d’art i els objectes quotidians.  
 
El 1984, Ruppersberg va escriure Fifty Helpful Hints on the Art of the Everyday, un text en el que definia una sèrie 
d’operacions intrínseques a la seva obra que acabava amb una frase en majúscules “continuarà”. No hi ha millor 
manera de concloure aquesta entrega de Planet Stories. CONTINUARÀ. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Veure el text de Contance Lewallen, Allen Ruppersberg: You and Me or the Art of Give and Take, (Santa Monica, CA: Santa Monica 
Museum of Art y JRP Ringier, 2009). 
 
 
 
Allen Ruppersberg va néixer el 1944 a Cleveland, Ohio, Estats Units. Viu i treballa entre Nova York i Santa Mònica. Des de finals dels 
anys seixanta ha participat en més de 60 exposicions individuals i en nombroses col·lectives internacionalment. A Espanya, les seves 
obres s’han presentat en diverses mostres i institucions, entre les que destaquen:  Allen Ruppersberg. One of Many - Origins and 
Variants, CAAC, Sevilla (2006); La gran transformación – Arte y magia táctica, col·lectiva, Marco de Vigo (2008); Un Teatro sin Teatro, 
col·lectiva, MACBA, Barcelona (2007-2008); Locus Solus. Impresiones de Raymond Roussel, col·lectiva, MNCARS (2011-2012). La seva 
obra es pot trobar en col·leccions permanents d’importants museus nacionals i internacionals com: MACBA, Barcelona; CAAC, Sevilla, 
CGAC, Santiago de Compostela; Foundation De Appel, Amsterdam; Museum für Moderne Kunst, Frankfurt; Museum of Modern Art, 
Nova York; Museum of Contemporary Art, Los Ángeles; Whitney Museum of American Art, Nova York; Berkeley Art Museum; 
Solomon R. Guggenheim Museum, Nova York; Metropolitan Museum of Art, Nova York i el Museum of Contemporary Art de Chicago 
entre molts altres. 
 
 
 
Per documentació addicional, contactar: Silvia Dauder, sd@projectesd.com. 

 Amb la col·laboració de:     
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