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LARA FLUXÀ: DELU 
Inauguració:  11.07.2019, 19:00 > 21:30 h 
Exposició: 12.07 > 14.09.2019 

Delu és el títol de l’exposició de Lara Fluxà a ProjecteSD, part del programa Art Nou 2019. La mostra s’ha 
concebut com un seguiment de l’anterior exposició de l’artista Verni, realitzada a l’Espai 13 de la Fundació 
Miró l’any 2018. A través d’un conjunt de noves obres, l’artista mallorquina s’apropia de l’espai d’entrada de 
la galeria insertant les seves fràgils escultures que, com de forma orgànica, semblen parasitar i habitar al 
mateix temps els racons de la galeria. 

Delu es un nom fictici que apareix en el text escrit per Michael Lawton i que es presenta en la seva versió 
original en anglès completa com a pòster que acompanya l’exposició. Delu es una història inventada que ens 
parla del mar, de la vida en una illa, del treball en una fàbrica a través de les experiències de dos joves 
personatges. 

Delu és o es refereix a la pràctica de Fluxà, al seu vincle amb el mar, en la seva obra i en la seva vida. El text 
al·ludeix a la sensualitat i organicitat de l’obra de l’artista. Cadascuna de les seves escultures semblen ser 
cossos amb vida pròpia. Criatures corbes, contorsionades, transparents, que semblen crèixer en diferents 
espais amb formes diverses, a vegades plenes de líquid de naturalesa variada, a vegades parcialment 
colorejades, como si estiguéssin en constant metamorfosi, vives. Arran de terra o quasi tocant al sostre, 
sobre un banc de metall, rectes o distorsionades, contaminades amb oli industrial o netes i cristal·lines, es 
mouen pels estrets i irregulars espais de la sala, como fluids que llisquen lentament per colonitzar cada 
interstici. Elegants, enigmàtiques, fràgils, sensuals, evasives.  

Hi ha un paràgraf del text que diu: “Pensa-ho com un diàleg amb el material, una negociació. El mineral no 
necessàriament vol fer algunes de les formes que nosaltres volem que faci“, i que sembla donar-nos una pista 
sobre les idees de Fluxà sobre el seu procés de treball i el seu interès en el material que escull per treballar, 
el vidre. Com la pròpia artista explica en l‘entrevista de María Muñoz publicada a la revista Neo 2: „Del vidre 
m’interessen molts aspectes: plasticitat, composició, procés de treball i tot el que allà hi passa —que és un 
pacte entre matèria i gest—, però principalment m’inquieta com la seva física ens afecta. El vidre és i és 
percebut com matèria fràgil. Aquesta por al que es pot trencar ens violenta perquè ens interpel·la a tenir 
cura i a estar alerta”. 

En aquest sentit Delu ens fa sentir tant vulnerables com la pròpia naturalesa dels seus objetes. És aquesta 
noció de fragilitat, la sutilesa i la poètica en la visió dinàmica de l‘estabilitat al que Fluxà al·ludeix en la seva 
pràctica artística, junt amb el seu interès per la percepció d‘allò invisible.  

--------- 

Lara Fluxà (Palma de Mallorca, 1985) viu i treballa a Barcelona. 

Graduada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, la seva obra s’ha exposat a centres tals com l’Espai 13 de la Fundació Miró a 
Barcelona; Centre lo Pati, Amposta, Tarragona; Fundació Felícia Fuster, Barcelona; Capella de la Misericòrdia, Mallorca; Museu d’Art 
Contemporàni Es Baluard, Mallorca i al Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona. Recentment ha rebut el Premi ACCA de la Crítica d’Art 
2019 al millor Projecte Artístic per "Verni", Espai 13 de la Fundación Joan Miró, Barcelona.  

Per documentació addicional, contactar: Silvia Dauder, sd@projectesd.com; Anna Ebner, ae@projectesd.com 
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ACCROCHAGE #5: SET PETITES HISTÒRIES – Iñaki Bonillas, Gilda Mantilla & Raimond Chaves, Hans-Peter Feldmann, Dora 
García, Jochen Lempert, Matt Mullican i Peter Piller  
Exposició: 25.07 > 14.09.2019 

 
Un hombre lee en voz alta todas las historias del mundo. 

Cuando haya terminado, todas las historias, todos los hombres y todas las mujeres,  
todo el tiempo y todos los lugares, habrán pasado por sus labios. 

 
Dora García, Todas las Historias. Vol III, 2005 

 
 
“Set petites històries” és el títol de la cinquena exposició “Accrochage” a ProjecteSD, com set son les històries que cada 
obra de la mostra intenta explicar. Algunes de les narracions que es suggereixen en aquestes son molt obertes, inclús 
tallades, unes segueixen un procés, altres son associatives i poètiques. A primer cop d’ull son històries que semblen 
molt senzilles, fins in tot banals, però totes elles tenen almenys dues cares i inclouen múltiples capes.  
 
La fotografia d’un home amb uniforme va estar penjada durant molt de temps en una de les parets de la casa de la 
família d’Iñaki Bonillas. Se sabia que el seu nom era George W. Rollins però ningú sabia qui era i com havia arribat 
aquesta foto a la casa.  Bonillas va començar a investigar en hemeroteques qui era George W. Rollins. Sorprenentment, 
va trobar nombroses històries publicades en diaris sobre molts homes anomenats George W. Rollins. Un era un 
atracador de bancs, l’altre un policia, un altre un home de circ. A l’obra presentada Bonillas combina una selecció de 
vuit d’aquestes història amb vuit fotografies acolorides de la foto original. Juntament amb l’atractiu d’aquest fet 
anecdòtic l’obra ens qüestiona la idea d’una identitat fixe. 
 
La sèrie “Sin Título” de Gilda Mantilla & Raimond Chaves forma part del seu projecte “El calor derrite los estilos”, 
recentment exposat al Centrocentro a Madrid, és una continuació de la seva investigació basada en tot tipus de 
documents obtinguts de dos biblioteques especialitzades en temàtica Amazònica de la ciutat peruana d’Iquitos. El 
conjunt de sis impressions s’origina a partir de fotografies obtingudes de llibres i premsa, que suposadament mostres 
escenes típiques de la vida a l’Amazones i que van acompanyades d’un text descriptiu al peu de la imatge. Mantilla & 
Chaves eliminen les imatges i només deixen el text. Amb aqueta acció es crea una narració trencada que indueix a 
l’espectador a enfrontar-se amb aquelles imatges estereotipades que sorgeixen mentalment quan llegim els texos.  
 
Conceptualisme i humor mai han estat tan a prop com en l’obra de Hans-Peter Feldmann. “Antes-Después (Bañera)” 
son dues fotografies fetes per l’artista en un bany, casi amb el mateix angle de càmera. L’única diferència significativa 
entre elles és la posició de l’estora de bany. En una imatge aquesta apareix ben posada al costat de la banyera, en l’altre 
està arrugada. Pot haver passat qualsevol cosa entre la primera i la segona presa de la fotografia i l’artista no ens en 
dona cap pista. El sintètic títol de l’obra nomes ens diu que ha passat alguna cosa però cadascú de nosaltres haurà de 
decidir  què és el que ha passat.  
 
Què passaria si col·leccionéssim totes les històries del món? En quedaria alguna per recopilar? Des de l’any 2001 Dora 
García recull històries, petites històries de no més de 5 línies i convida a qui vulgui a contribuir amb la seva pròpia 
història a través d’un blog que pot consultar-se online a www.doragarcia.org/allthestories/ o en els llibres publicats per 
l’artista al respecte, com el que es presenta en l’exposició. 
 
Durant l’exposició organitzada pel NMNM de Mònaco el 2017,  Jochen Lempert va ser convidat a viatjar a Brasil per 
seguir el llegat d’Hercule Florence, el pintor, inventor i pioner de la fotografia monegasc. Jochen Lempert, biòleg i 
fotògraf va realitzar una sèrie de fotografies que capturen imatges de la naturalesa, la seva representació en el món 
quotidià que envolta l’artista així com alguns dibuixos de Florance fotografiats en el seu estudi. A través de les 23 
fotografies que formen “Hercule Florence, Ordre Brésilien ou Palmien” es teixeix una narració de formes i temes la 
lògica i bellesa dels quals difícilment s’expressa amb paraules.  
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Matt Mullican ens mostra en una simple animació en vídeo “Untitled (Animated Fictional Details: Dying Stick Figure)” 
una figura de pal que en pocs segons cau al terra. Com suggereix el títol, veiem una figura que mor però que poc 
després es torna a aixecar. La figura de pal, que l’artista anomena Glen, és icònica i apareix molt aviat en l’obra de 
Mullican. L’artista es refereix en aquesta obra de manera molt semblant a com ho fa en altres obres seves la relació 
entre una persona morta i un cos mort, a les nocions de subjecte i objecte o com ambdós conceptes s’intercanvien 
mútuament.  
 
Peter Piller va trobar les fotografies que ens mostra a “Dauerhaftigkeit/ Duuzaamheid (Perdurability)” a l’arxiu fotogràfic 
d’un diari local de la localitat holandesa de Nijverdal. Els fotògrafs de les empreses es van dedicar a registrar la vida 
diària de la comunitat entre els anys 50 i 70 del S-XX. La sala d’un auditori, una multitud de persones, diversos 
despatxos, alguns sostres. Tretes del seu context les imatges semblen no explicar res i moltes d’elles fins i tot sembla 
que no tinguin sentit  ni propòsit, que siguin material per tirar, sense interès fotogràfic. Piller precisament s’interessa 
per aquest tipus d’imatges, aquelles que resulten familiars a tothom i que lliurades del seu propòsit original semblen 
inicialment no tenir sentit. Recompostes i classificades per l’artista, la sèrie revela els clixés de la fotografia comercial a 
la vegada que treu a la llum nous significats i relacions inusuals. L’obra es va presentar per primera vegada a l’exposició 
individual de Peter Piller “Archives” a Witte de With el 2005 i es va publicar de forma completa en el catàleg sobre 
aquesta.  
 
 
Per a documentació addicional, contactar: Silvia Dauder, sd@projectesd.com; Anna Ebner, ae@projectesd.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amb la col·laboració  de:     
 


