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HANS-PETER FELDMANN: ANOTHER ART EXHIBITION 
Inauguració: Dimarts 2 de setembre, 2021. Exposició fins el 16.10.2021.  
De dimarts a divendres d’11h a 19h. Dissabte d’11h a 15h. 
 

 

Àmpliament reconegut per la seva aproximació conceptual als llibres, la fotografia i altres mitjans, Hans-Peter Feldmann, 
pioner de l’apropiació artística, basa el seu treball en la col·lecció, la descontextualització i recomposició d’imatges i altres 
objectes de tota mena que sorgeixen de la nostra vida quotidiana, en una mescla entre el ready-made i la intervenció artística. 
Ja sigui sent juganer, sentimental, voyeur, kitsch, irreverent o poètic, Hans-Peter Feldmann despulla les nostres experiències 
diàries. Explora el món des d’una forma molt intuïtiva i espontània, captura i il·lumina allò mundà de la vida i segueix 
reinventant-se a si mateix. 
 
Feldmann sovint ha tingut una relació excèntrica amb el món de l’art: el 1979 va deixar d’exposar i es va dedicar a vendre 
dèdals per correu, va encarregar-se d’una botiga a Düsseldorf, va fabricar trens de peltre i va seguir publicant llibres d’artista. 
Una dècada més tard, va reprendre la seva obra just on l’havia deixada. Les seves obres no estan datades ni tampoc tenen el 
títol apropiat. No estan signades ni numerades. A l’any 2001, arran de l’exposició a la Fundació Antoni Tàpies a Barcelona, va 
publicar el llibre 272 pages. El llibre acaba amb un llistat de títols descartats, entre ells: “Els perdedors són més interessants”. 
Feldmann generalment titula les seves exposicions com: “Una exposició d’art”, una descripció òbvia que a la vegada és una 
declaració d’intencions. Per aquesta raó la seva quarta exposició a ProjecteSD s’anomena senzillament: Another Art Exhibition. 
  
La mostra reflecteix diferents períodes de l’obra de Hans-Peter Feldmann i podria ser considerada com una exposició típica 
de l’artista. Feldmann en el seu propi i singular cosmos. A l’exposició hi ha fotocollages, sèries fotogràfiques, pintures antigues, 
un llibre, escultures, objectes… Sèries i objectes únics banals seleccionats per l’artista per cridar la nostra atenció fent servir 
procediments molt senzills. Sensibles i enginyoses, plenes d’intel·ligència i humilitat, el conjunt d’aquestes obres es presenta 
per primera vegada a ProjecteSD. 
 
Aesthetic Studies es remunta a finals dels anys 80. L’obra està composta per una sèrie d’objectes quotidians en busca d’allò 
sublim. Obridors de botelles, encenedors, pins, llapis, tisores i altres objectes de consum disposats sarcàsticament sobre 
peanyes de cartó industrial. Reutilitza allò mundà per a situar-ho en l’escenari poètic i elevat de les belles arts.  L’obra sembla 
subvertir totes aquelles nocions relacionades amb l’objecte artístic com a objecte de desig i com a vehicle de prestigi. 
 
Dues de les seves cèlebres Time series dels anys 70 es despleguen a la mostra. Aquí Feldmann enregistra moments o successos 
intranscendents en forma de fotogrames en les 36 imatges que componen un rodet fotogràfic. Són sèries una mica monòtones, 
però poètiques on no sorgeix res notable. Una dona netejant una finestra de l’edifici oposat a l’apartament de Feldmann (the 
Window cleaner, 1970), o The Bridge (1974), una sèrie d’instantànies d’un pont fetes des d’un cotxe. El flux invisible del temps 
s’ha detingut simplement per inspeccionar-lo.  
 
La fascinació per la dona emergeix en la cacofonia curosament orquestrada en el treball recent i passat de Feldmann. Hi ha 
alguns exemples a l’exposició. Probablement, la més explícita és el fotocollage Women Legs, un conjunt de 31 imatges 
juxtaposades de cames de dones. Un bon exemple de la vessant voyeurista de Feldmann no desproveït d’un cert toc eròtic.  
 
El mateix principi es pot aplicar a Telefonbuch (1980), un llibre d’artista amb fotografies en blanc i negre d’una dona jove 
parlant per telèfon en una cabina telefònica. Una situació obsoleta avui dia. Una rere l’altra, se succeeixen fotografies 
pràcticament idèntiques, com fan els minuts que passen mentre suposadament esperem fora. El trípode de la càmera de 
Feldman es projecta sobre el vidre de la cabina i es reflecteix a la minifaldilla de la noia, entre les seves cames. 
 
Feldmann va començar la seva carrera artística com a pintor, però va abandonar el mitjà ràpidament per no estar satisfet amb 
la seva habilitat tècnica. Però curiosament, les seves “pintures” s’han convertit en les seves obres més distintives de la dècada 
dels anys 2000. Feldmann s’ha convertit en un entusiasta col·leccionista de pintures del segle XIX que una vegada van 
pertànyer a la classe mitjana alta. La forma en la qual procedeix en aquestes obres està en consonància amb el modus operandi 
de l’artista, es tracta d’objectes trobats que l’artista altera. Ja sigui transformant en estràbics els ulls de seriosos retrats 
aristocràtics o bé posant-los un nas de pallasso, es tracta de canvis mínims que són alteracions subversives com les que troben 
en els pòsters o els anuncis al carrer. Dues obres de l’exposició pertanyen a aquesta categoria, el díptic Man and Woman with 
red nose i el retrat de la dona jove amb el pintallavis corregut. La fascinació de Feldmann per la dona torna a aparèixer aquí.  
 
Tant si es tracta d’un collage de fotografies, un conjunt d’objectes quotidians, una torre de barrets o una pintura del segle 
XIX amb un nas de pallasso, Hans-Peter Feldmann viatja del present al passat i viceversa. I al fer-ho disfruta mirant el món 
des del seu peculiar punt de vista. 
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Hans-Peter Feldmann (*Hilden, Alemanya, 1941, viu i treballa a Düsseldorf). 

L’obra de Feldmann ha sigut exposada arreu del món. A la Documenta 5 i Documenta 6 (1972, 1976); Portikus, Frankfurt (1989); Guggenheim Museum 
Soho, Nova York (1993, 2011); Musée d'Art Moderne de la Ville de París (1992); Museum Ludwig, Colònia, Alemanya (2003); Venice Biennale 2003 i 
2005; Contemporary Art gallery, Vancouver, Canadà (2006); Hamburger Banhof, Berlín, Alemanya (2006); Kunsthalle Wien, Àustria (2007); Sculptur 
Project 2007, Munster, Alemanya; i exposició monogràfica a l’Sprengel Museum a Hannover, Alemanya; Arnolfini gallery, Bristol, Regne Unit; 
Landesgalerie, Linz, Àustria. (2007-2008); Serpentine Gallery el 2012; Sao Paulo Biennale, 2012; Museum of Modern Art, Nova York, Estats Units (2017); 
Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Dinamarca (2019), i en altres prestigioses institucions i centres d’art. La seva primera exposició 
monogràfica a Espanya va ser a la Fundació Tàpies (2001-2002) comissariada per Helena Tatay. Al 2011, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(Madrid) li va dedicar una gran exposició titulada Hans Peter Feldmann. “Una exposición de Arte” també a cura d‘Helena Tatay. El mateix projecte 
expositiu va ser presentat a Malmö Konsthall i a Parasol Unit, Londres, també el 2011. 

 

Hans-Peter Feldmann va rebre el Hugo Boss Award l’any 2010, amb una exposició complementària al Guggenheim Museum de Nova York; i més 
recentment el premi de la Fundación Otazu, Espanya (2020). 

 

Feldmann és un productor prolífic de llibres d’artista. Les seves publicacions han sigut un instrument per establir el gènere com a una forma reconeixible 
de pràctica artística, exercint gran influència en les generacions d’artistes que l’han seguit. 
____________________________________________________________________________________________________________________________                                                      

Per a més informació: Sílvia Dauder, sd@projectesd.com 
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