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àngels barcelona es complau en presentar els projectes dels 
artistes Gaby Felten i Alex Martinis Roe i la 
comissària Maja Ćirić, fruit del seu treball d’investigació en 
el context de Barcelona a partir de la residencia en BAR 
project, agència cultural que promou el diàleg, l’hospitalitat, 
la col·laboració i l’intercanvi entre artistes i comissaris a nivell local i internacional. 
 
Not in an Emancipated Way és la primera de las tres presentacions de In a convivial mode, una sèrie d’exposicions, accions, 
conversacions i projeccions de les residents de BAR project: Gaby Felten, Maja Ćirić i Alex Martinis Roe. En lloc de buscar tres 
espais diferents, i degut a la convivència i proximitat que viure i treballar junts ha generat entre elles, les residents decideixen 
presentar els seus projectes en el mateix context físic. Més enllà d’un procés de treball col·laboratiu, és un intent de crear un espai 
de presentació públic comú, on el diàleg entre les seves pràctiques pugui continuar succeint.  
 
Not in an Emancipated Way és una exposició conformada per una sèrie de treballs que l’artista Gaby Felten ha produït durant la 
seva residència. Les seves instal·lacions, vídeos i escultures reaccionen al seu context i ambient directe, responent ingènuament i 
amb un enfocament pràctic a la informació visual de les seves trobades fortuïtes amb Barcelona. Certs elements que es repeteixen 
en tota la ciutat – la plaça, la font pública, el sifó, la placa del carrer de marbre, el cartell del captaire, el carret de la compra de 
productes reciclats, la influència de la cultura d’Amèrica Llatina o d’Àfrica i molts més – són els estímuls als que Felten reacciona 
des del seu posicionament en un context laboral globalitzat occidental.  
 
De la mateixa manera que ella es presenta al context de Barcelona, parcialment com artista, totes les seves obres incorporen un 
element de fragmentació: una senyal de trànsit trencada, el signe d’un captaire estripat o mapes de països d’Àfrica, Amèrica Llatina i 
el continent europeu configurats d’una altre manera, creant un testimoni calidoscòpic del trobament entre artista i ciutat. 

In a convivial mode: BAR project resident presentations reflexa l’interès d’àngels barcelona per treballar amb projectes 
col·lectius i relacionats amb el context de la ciutat. Aquest cicle se suma al projecte anterior “Les Condicions Possibles” comissariat 
per  Myriam Rubio, Rosario Ateaga i Gris García  amb projectes, accions i intervencions de Javier Peñafiel, Quim Pujol, Sol Prado, 
Yara Haskiel, Solange Jacobs, Jérôme Lefaure, Olivier Collet (Homesession) i Andrés Vial. 
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Gaby Felten (1981) va estudiar a la California College of the Arts (Oakland / San Francisco, 2005) i  The Royal Academy of the Arts in 
The Hague (KABK, 2014). Ha residit en 9 països i en 3 continents diferents durant la seva vida. La seva  pràctica artística en gran mesura 
ha estar influenciat per aquests episodis de residencia temporal. Treball, conformació de la identitat i alineació són alguns dels temes entorn 
dels quals la seva pràctica circula amb freqüència. L’agost de 2012 va ser invitada per ensenyar la seva performance The Department of 
Surplus Person Affairs en el Matadero de Madrid durant la programació satèl·lit de l’exposició Our Work is Never Over  (2012). En el 2014 
va rebre la beca Pro Invest de STROOM, una organització de recolzament dels artistes amb seu a La Haya. Al 2015 va contribuir en la 
revista d’art de Montreal Le Merle (Volumen 3,. Nr 1) amb un article per al paisatge canviant de recolzament cultural en els Països Baixos. 
Gaby mostra regularment el seu treball en exposicions col·lectives en La Haya, en llocs como Gemak, Nest, Nutshuis, Korzo and Hoop. 
 
BAR project és una organització independent, mòbil i sense ànim de lucre dedicat a recolzar a artistes i comissaris internacionals i a 
promoure el diàleg trans-disciplinar, la hospitalitat, la col·laboració i l’intercanvi.  
BAR project invita per el seu programa de residència de 2015 a artistes i curadors que els seus treballs investiguen i assagen diverses 
maneres de viure junts en el món i formes alternatives de comunitat. (www.barproject.net). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Següents presentacions de In a convivial mode: 
 
Dijous 19 novembre, 19:30 hs - àngels barcelona- Espai 2 > “Within One’s Grasp”. Cristian Herrera Dalmau, Gaby Felten, Miquel Garcia, 
Paulina Silva Hauyon, Daniela Ortiz, Sanja Latinović and Ranko Đanković, Luke James i Jofrey Morell. Comissariat per Maja Ćirić.  
(Dates de l’exposició 19.11.15> 27.11.15)  
 
Dimecres 25 de novembre, 19:30 hs, àngels barcelona > Alex Martinis Roe. “For the joy of being together, they didn't have to agree”.  
(Dates de les exposicions 25.11.15> 27.11.15) 
 


