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Traducció del text original d'Ana Jotta "Folha de sala": 

Que és allo que com més n'hi treus més gran es fa? (endevinalla portuguesa) 
El pou, el pozo, the well, le puit 
El títol també s'ha tret per afegir-lo a les obres que falten. Tota la resta, que no és poc, és "editing life". 
Yours, or maybe not, J. 

Al llarg de tres decades, Ana Jotta (Lisboa, 1946) ha construit un singular cos de treball que en anys recents ha gene
rat una creixent atenció internacional. Paradoxalment, part d'aquesta singularitat ve del seu complet desinteres per al
gunes de les "regles" més esteses de la practica artística. Ana Jotta mai ha tingut la intenció d'establir un estil recog
noscible, coherent, ni tampoc l'interes de circumscriure la seva obra a un sol mitja. Li ha dedicat tanta atenció a la pin
tura com a !'escultura. Ha furgat en el dibuix i experimentat amb el brodat. 1 multitud d'altres tecniques. Per molt diver
ses i importants que siguin, cap d'aquestes activitats ha rebut tanta atenció per part de !'artista com les que es concen
tren en la idea del que coneixem com "objecte trobat". 

Per la seva segona exposició a ProjecteSD, Ana Jotta ha obviat un títol. Tal i com ella mateixa escriure en el que deno
mina "folha de sala" (veure revers): El títol també s'ha tret per afegir-lo a les obres que falten. Tota la resta, que no és 
poc, és "editing life". 

L'exposició és una presentació molt basica i directa de diverses obres noves. O poco (El pou) és una peca textil sobre 
la qual Jotta dibuixa diversos motius brodant sobre la manta teixida a ma. Un conjunt d'obres sobre paper, part d'un 
projecte que segueix en desenvolupament, Plastificados (Plastificats) es presenta sobre expositors a una zona de la 
sala. Aquesta és una serie oberta en el cojunt de l'obra de Jotta. Concebuda per !'artista com un equivalent visual de 
"peus de foto" o de cites, funcionen com un diari visual, en el que s'esbossen, tracen, registren i es juguen amb parau
les, signes, colors i idees. Una nova escultura de bronze, modelada a partir d'una branca d'arbre que sembla tenir la 
forma d'una "J". Aquesta és una més de les iconiques "Jotes" d'Ana Jotta, una serie sense final d

"'

objets trouvés", 
sovint manipulats, fets deis més diversos materials, sempre amb la forma de la lletra jota, la inicial del cognom de 
l'Ana. Aquesta serie d'obres pot llegir-se com una obra de "signatures", pero alhora, aquesta obsessió de Jotta amb 
el seu propi nom és, sense dubte, una forma de burla sobre la idea d'originalitat, i la qüestió de l'autoria. 

Tres obres no recents, una bossa blanca que penja a l'espai de la galeria amb el text serigrafiat Que sais je? i una 
altra obra sobre tela, on de nou, Jotta escriu una frase, Portuguese handicraft, brodada sobre un colorit pany drap de 
cuina, s'insereixen a l'exposició, junt amb una tapa de vidre que engabia una pagina il·lustrada d'un conte per a nens. 

Per últim, si bé no menys important, la mostra es completa amb nous treballs murals. Jotta dibuixa sobre alguns deis 
murs de la sala i racons amagats escenes i detalls trets del personatge del comic de George Herriman, Krazy Kat. Al 
ric univers de Jotta la figura animal és una referencia constant, que obté d'historietes de comic, de l'art "outsider'' o de 
llibres il·lustrats per a nens, un signe ciar de la seva voluntat per prestar atenció a camps culturals considerats 
menors. 

Com va escriure Joao Fernandes al 2005(*): Hi ha un principi juganer que Anna Jotta utilitza per desestabilitzar qual
sevol tipus de frontera o límit entre l'art i la vida. "Si és possible apropiar-se de tot a l'art, aleshores ho hauríem de fer''. 
Lliure de manifestos o actituds grandiloqüents, a través de la subversió de petits gestos diaris, l'obra de Jotta és una 
constant irreverencia a les certeses i habits comuns. 

(*) Joao Fernandes. The House of Ana. En Rua Ana Jotta, Fundacao Serralves, 2005 
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