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Tota la bellesa del món 
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Daniel G. Andújar  
Zanny Begg & Oliver Ressler  
Isaias Griñolo  
Elena Mazzi & Enrica Camporesi 
Daniela Ortiz  

"Desitjar que segueixi existint el món, perquè segueixi existint tota la bellesa del món, 
és una ingenuïtat a la qual no renunciem ". 

                                           - Jorge Reichman - Con los ojos abiertos:  Eco-poemas, 1985-2006. p.116 
 

 
Els murs, les fronteres, el dret d'asil, la nacionalitat o l'Estat Nació són temes fonamentals per a 
descodificar l'actualitat global del món en què vivim. Els cinc projectes audiovisuals d'aquesta 
exposició, utilitzen imatges trobades, el documental, la performance o la realitat ficcionada per abordar 
conceptes claus com democràcia i ciutadania universal i l'economia política dels cossos del 
capitalisme.  

 

Daniel G. Andújar (Almoradí, Alacant, Spain, 1966) 
Postcapital Archive (1989-2001), The Wall, 2008, Vídeo, color, sense so, 12’10’’ 
Postcapital Archive (1989-2001), Border, 2008, Instal.lació 6 impressions digitals en color dibond sobre 
alumini, 50 x 70 cm, 15 impressions digitals en color dibond sobre alumini, 70 x 50 cm 
 

The Wall (El Mur) es compon d'un muntatge de seqüències cinematogràfiques en les que la gent supera -o intenta superar- fronteres: des 
dels intents de fugida al llarg del "baluard antifeixista", passant per les imatges preses el 9 de novembre de 1989, fins als intents de creuar les 
fronteres entre Mèxic i els Estats Units, Àfrica i Europa, o al llarg de la franja de Gaza. Totes les escenes es mostren en càmera lenta. En 
primer pla observem l'enorme esforç físic que exigeix la superació d'aquestes fronteres: el "cos nu" que ho arrisca tot, que es rebel·la contra el 
dispositiu d'inclusió i exclusió. L'afirmació "la terra és plana" que Tomas L. Friedman plasma en el seu llibre de 2005 en el qual s'analitza 
"l'aplanament" de la terra provocat per la globalització, aquí resulta ser pur cinisme, o una construcció purament retòrica.  

 
Zanny Begg (Melbourne, 1972) + Oliver Ressler (Knittelfeld, Àustria, 1970) 
The Right of Passage, 2013. Video, color, so, 19 ‘ 
 
"No podem imaginar una ciutadania global ni cap concepte dinàmic de ciutadania si no pensem en això, no 
només en termes de dret, sinó en termes d'economia política dels cossos en moviment. Hi ha d'haver 
estructures que puguin rebre i acollir aquest tipus de moviment. Per això, la ciutadania no és només un 

fenomen subjectiu, sinó també un fenomen objectiu d'hospitalitat "- Antonio Negri, The right of passage-. 
 
En la seva tercera obra realitzada en col·laboració, Zanny Begg (Sydney) i Oliver Ressler (Viena) se centren en les lluites per obtenir la 
ciutadania, alhora que qüestionen la naturalesa implícitament excloent del concepte. Aquesta obra està parcialment elaborada a través d'una 
sèrie d'entrevistes amb Ariella Azoulay, Antonio Negri i Sandro Mezzadra. Les entrevistes constitueixen el punt de partida d'un debat a 
Barcelona, una de les ciutats més densament poblades i multiculturals d'Europa, amb un grup de persones que viuen "sense papers". 
 
El film té lloc, en un horitzó urbà, proporcionant un fosc buit del que els marginats i exclosos poden articular la seva pròpia relació amb el 
caràcter arbitrari de la identitat nacional i la ciutadania. Espanya va ser escollida per realitzar aquest projecte, ja que es troba a la vora del 
col·lapse financer i està posant a prova els límits de la cohesió europea. El títol, The Right of passage (El dret de pas), es refereix a les etapes, 
o "ritus de pas" que marquen transicions importants en el camí cap al jo. L'intercanvi de "ritus" per "drets" suggereix que la llibertat de 
circulació ha d'esdevenir un dret concedit a tota persona, independentment del seu lloc de naixement. A mesura que la pel·lícula explora 
aquests viatges, no només transformen els que s'embarquen en ells, sinó també als llocs en què habiten. En el vídeo, les converses sobre 
ciutadania s'entrellacen amb seqüències d'animació. 
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Isaias Griñolo (Bonares, Huelva, 1963). 
Maquina Hamlet_Europa (Re-escriptura col·lectiva de performances), 2018. 
Vídeo-instal·lació de 2 canals, color, so, 16’ cada un. 
 
Màquina Hamlet_Europa (Re-escriptura col·lectiva de performances) és un treball en procés, on es citen 
l'assaig fílmic, el live cinema, les pràctiques performatives, les lectures poètiques, les conferències i d’altres 

materials . La proposta del treball va partir de la Marxa de la Dignitat a la platja del Tarajal (Ceuta, 2016). Allà, el 6 de febrer de 2014, la 
Guàrdia Civil va disparar pilotes de goma contra aquells que intentaven entrar nedant a Europa, el resultat va ser l’assassinat de 15 
subsaharians. A partir d'aquell succés es planteja un anàlisi crític sobre la política migratòria europea, i també sobre l'activisme que la 
qüestiona, per reflexionar sobre les circumstàncies que possibiliten el desdibuixament d'Europa com a espai d'acollida i cultura. Amb la 
col·laboració del poeta Antonio Oriola i el cantaire Javi Triana i de la mà de María Zambrano, Heiner Muller, Jorge Riechmann i Franco "Bifo" 
Berardi es planteja una idea-força: mostrar l'Europa que s'esfondra, i, alhora, l'Europa que se'ns imposa.  
 
Per a aquesta ocasió es presenten dues performances realitzades a la Caravana Obrint Fronteres a Melilla (2017) i a Itàlia (2018). Dos 
viatges performàtics que travessen paisatges i paisanatges on trobar les restes de la por i de l'engany amb el qual es construeix avui la 
Fortalesa Europa. 

 

Elena Mazzi (Reggio Emilia, Itàlia, 1984) & Enrica Camporesi (Forly, Italy, 1985) 
 Performing the Self: the interview, 2017.  
Video-instal·lació de 3 canals, color, so, 50’ 
 
Performing the self — Emergeix a partir d’una entrevista feta en col·laboració amb la investigadora Enrica 
Camporesi, i ens mostra l’impossible conversa entre un oficial de protecció i un sol · licitant d'asil abans que 

arribi l'intèrpret. A partir de les entrevistes amb agents de protecció, sol·licitants d'asil, refugiats reconeguts, advocats i treballadors socials, 
així com la literatura acadèmica, Performing the Self: the interview presenta a l'oficial de protecció i el cercador d'asil com a coproductors 
d'una dialogada, però fiable, història de vida. Una trama nova i raonable que té com a objectiu crucial obtenir l'estatut d'asil i que posa a 
l'oficial de protecció sota la immensa pressió. Què podria passar abans que comenci una conversa sobrecarregada? Performing the Self: the 
interview construeix un espai imaginari que redefineix el protocol existent de preguntes i respostes, expectatives mútues i de relacions de 
poder. 

Daniela Ortiz (Cuzco, Perú, 1985) 
Jus Sanguinis, 2016.  
Instal.lació: impressió digital color enmarcada 32 x 40 cm + video (3’ 29”), color, so. 
 
 
'Jus sanguinis' o 'dret de la sang' es refereix a la forma en què Espanya s'alinea amb els cossos físics i 
geogràfics a la ciutadania només si contenen sang espanyola. També és el nom d'una actuació i 
instal·lació (2016) de l'artista espanyola nascuda a Perú, Daniela Ortiz, que va organitzar una transfusió de 

sang d'un ciutadà espanyol mentre estava embarassada de 4 mesos. Des de dins, infundit per líquid d'Espanya, el seu bebè transcendeix les 
fronteres nacionals i el seu propi cos es converteix en un terreny cultural complex. L'ús de la sang ens recorda la violència real de les lleis 
d'immigració, mentre que la instal·lació de vídeo recorda la facilitat en què els danys mortals poden fluir a través de les venes dels mitjans. 
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