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MATT MULLICAN: THE MEANING OF THINGS
Inauguració: dijous, 1 d'octubre, de 19:30 a 21:30 h. 
Exposició: 2.10 > 14.11.2015. Dimarts a divendres, d'11:00 a 19:00 h. Dissabte d'11:00 a 15:00 h

Desenvolupada durant les últimes quatre dècades, l'obra de Matt Mullican (Santa Mònica, EUA, 1951) es pot considerar una de les
contribucions de més influència en l'art contemporani dels darrers anys. La sistematització, l'estructura i l'ordenament de la seva visió
del món, que oscil·la entre el que és personal i universal són temes centrals en el seu treball. Les seves obres no funcionen com a
peces aïllades; la seva comprensió es basa en les relacions que s'estableixen entre elles, dins el conjunt de tota la seva obra. Relacions
que s'estableixen a través del llenguatge i dels signes, a través de la repetició, el ritme i l'associació. Totes les seves obres formen una
unitat semántica  continua.

Des de finals dels anys 70, les performances sota hipnosi han jugat un paper fonamental en l'obra de Mullican. Han estat la base per,
com el propi artista ha enunciat en repetides ocasions "entrar en la imatge": veure el món o una “imatge” del mateix, d'explorar la
frontera entre la ficció i la realitat, una forma de plantejar la relació entre el que és subjectiu i el que és objectiu i una eina essèncial
per al desenvolupament de tota la seva producció. 

Per a la seva quarta exposició a ProjecteSD, Mullican presentarà la seva nova obra The Meaning of Things, una instal·lació de més de
600 collages sobre paper que l'artista ha realitzat en els darrers 5 anys.

A través d'un arxiu d'imatges digitals de pel·lícules, videojocs, esports i múltiples situacions de violència, sexe i empatia que Mullican
ha anat recopil.lant de forma intuïtiva i autòmatica, construeix un repertori on el seu univers enciclopèdic, visual i gràfic, es desplega
de forma inexhaurible.

Mitjançant aquesta obra, Mullican introdueix models de comprensió sobre la realitat, l'individu, la seva vida i mort i les perspectives
mediatitzades amb les que entenem totes las coses. “No és el món que tu veus, és el món que jo veig representant el món que tu
veus“. Mullican qüestiona la representació des d'un punt de vista filosòfic i metafísic. El món es converteix llavors en un mapa de
signes i significats que ens fan reflexionar sobre els diferents mecanismes de coneixement a través de la imatge.

La cosmologia de The Meaning of Things és una manera de descodificar el que ens envolta. A través de símbols, Mullican ens deixa
veure en cada collage la seva interpretació del que és subjectiu amb diferents punts de vista. “World framed” i “world unframed”, el
món com a imatge, el món com a signe i mapa i el món construït en elements abstractes. Com en obres anteriors, és possible situar-
nos en perspectiva de primera persona, segona persona i com a observador omniscient per intentar comprendre l'expressió del món
en el que vivim i la constitució del mateix, des de la visió interna de la nostra propia subjectivitat.

Juntament amb l'exposició a ProjecteSD i dins del programa del Barcelona Gallery Weekend, Mullican presentarà la performance That
Person will be Talking al Nivell Zero de la Fundació Suñol, el dissabte 3 de octubre a les 18.30 h. 

Matt Mullican va nèixer a Santa Mònica (Califòrnia), actualment viu i treballa a Berlin. Mulican va rebre el seu B.F.A. del California Institute of the Arts 
(CalArts) l'any 1974. Des de llavors, ha participat en nombroses exposicions individuals i col·lectives a Estats Units i Europa. Entre les sves exposicions 
recents destaquem: That World/Ese mundo, al Museo Tamayo de la Ciutat de Mèxic, Books representing Books a la Kunsthalle Mainz, Mainz, Alemània 
(2014-2015),  Matt  Mullican,  Galerie  Micheline  Szwajcer,  Brusel·les,  Bèlgica  (2015),  al  MCA,  Estats  Units,  La  Biennal  de  Venècia  (2013),  Centre 
Pompidou Metz,  França  (2012),  Haus  der  Kunst  de  Munich,  Alemània  (2011),  S.T.U.K Kunstencentrum en Lovaina,  Bélgica  (2009),  The  Pictures 
Generation, The Metropolitan Museum of Art, Nova York, Estats Units (2009), For the Blind Man in the Dark Room Looking for the Black Cat that isn't 
There (ICA, London, Contemporary Art Museum of St. Louis, Estats Units, De Apple, Amsterdam, Holanda i Culturgest, Lisboa, 2009-2010), La Biennal 
de Whitney (2008), A Drawing Translates the Way of Thinking, The Drawing Center, Nova York, Estats Units (2008). El proper any 2016 es presentarà 
una important exposició individual de l'artista al Kunstmuseum Winterthur, Suïssa. Destaquem les dues exposicions individuals institucionals de 
l'artista al territori espanol fins ara: a l'IVAM Centre del Carme l'any 1995 i a la Fundació Tàpies  l'any 2001.

Per a informació addicional i/o imatges contactar: Laeticia Mello lm@projectesd.com
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