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Esther Ferrer
Extrañeza, desprecio, dolor y un largo etc, 2013
Video, color, sense so
17 min.
Ed. 5 + 1 AP

Aquest vídeo en color del 2013 podria molt bé haver estat
l'enregistrament en B/N d’una performance de l'artista dels
anys 70. És una obra muda, simple i explora les possibilitats del
cos com a eina per transgredir els paradigmes culturals per si
mateixos. Aquesta etapa antropomòrfica és tan recurrent en
l'obra de Ferrer com en la de Bruce Nauman. Ambdós artistes
comparteixen: interessos comuns en la repetició, en la
insensatesa (que es produeix arrel de la repetició), en gestos
profundament banals i; al mateix temps, revelen les dificultats
existencials de la interacció social. L'Interès d'Esther Ferrer per
el temps i la repetició ha estat una de les constants de la seva
carrera des dels anys 60, quan es va incorporar al transgressor
col·lectiu d'avantguarda artística el Grup ZAJ, al costat de Juan Hidalgo, Ramón Barce i Walter Marchetti.
Esther Ferrer és una artista dels anys 70 i, d'alguna manera, aquesta també podria considerar-se una obra
d'art creada en aquesta mateixa dècada. Quan veiem per primera vegada Estranyesa, menyspreu, dolor i
un llarg etc, ens sembla una obra còmica; les expressions facials ens recorden al cinema mut. Els gestos
del seu rostre, alhora, ens allunyen d'una representació idealitzada d'aquest, són exagerats i excèntrics
però, a poc a poc ens adonem, que són reals com la vida mateixa. Es tracta d'un repertori de gestos ben
definits que que podem associar a un sentiment específic, però que aviat comencen a derivar cap a una
nebulosa ambigüitat en la qual el simulacre es torna desproveït de significat. En els repertoris de gestos,
durant l'època del Renaixement els "altres" (els ancians, els estrangers) apareixien reflectits sempre
desfigurats i mostrant expressions facials radicals; L'alteritat era la plataforma perfecta perquè
reconeguéssim l'extrem de l'existència. Realitzant aquesta estrambòtica repetició d'intensos gestos
socials, Ferrer assumeix aquest paper, posant-nos cara a cara (literalment) amb els mecanismes més
radicals de la comunicació humana. Després de tot, és una artista que durant mig segle ha treballat amb el
temps, l'espai i la presència, i per a qui res més (ni menys) pot seguir fent-ho.
Claudia Rodriguez- Ponga Linares
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esther Ferrer (San Sebastián, 1937). Al llarg de la seva carrera, Esther Ferrer ha desenvolupat el seu treball des de
l'acció fins a l'objecte i viceversa, inscrivint el seu propi cos com a punt de partida. La seva obra és un acte de resistència
contra l'espectacular, inscrivint dins de l'esfera política com a lloc d'afirmació i construcció del jo. Moltes obres que l'artista
ha produït (com l'Autoretrat en el temps, Euroretrat, Autoretrat aleatori, etc.) són autoretrats que desemmascaren
l'estructura de la mirada sobre la concepció de l'obra mateixa. Com assenyala Jean-Michel Ribettes en el seu llibre, El
Narcís Ferit (2000): "cada autoretrat es converteix eventualment en el retrat de qui l'observa". Està considerada com la
primera performer femenina a Espanya i membre del desaparegut Grup ZAJ. Ferrer ha presentat la seva obra en
nombroses institucions públiques i privades, entre les quals es troben el Museu Reina Sofia (Madrid), CGAC (Corunya), el
CEART, Fuenlabrada, Artium Vitòria), el Cercle de Belles Arts (Madrid), el centre Andalús d'Art Contemporani (Sevilla), el
Museu per Samtidskunst (Dinamarca), Statsgalerie, (Stuttgart), el Museu Universitari de Ciència i Art, MUCA Roma, Mèxic
DF; Museu Nacional de Belas Arts (Rio de Janeiro), FRAC Lorraine. El 2014 el MAC VAL a París li va dedicar una
extensa exposició individual a la seva obra i el Museu Reina Sofia a Madrid li dedicarà una exposició individual a l'octubre
de 2017. En la seva llarga carrera artística ha actuat en nombrosos festivals espanyols i internacionals. El 2009 va rebre el
Premi Nacional de les Arts i el 2014 el Premi Velázquez de Belles Arts.
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