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Obertura: dissabte 3 de juliol 11:30 – 14:30

" Busco a banda i banda, sota la tovallola, dins l’aigua, no hi ha petxines.
La sorra és granets gruixuts que encara diuen el que eren: una Coca-Cola de vidre verd, asfalt gris, runa. La sorra originària
no hi és perquè a les ciutats de costa se’ls humiteja l’economia a cada onada. Dels 500 m3 que van llançar al fons marí per
crear la platja durant els Jocs Olímpics de Barcelona no en queda res. Com més gentrificada és la platja, més gruixuda és la
sorra, els edificis del voltant són més alts. Per transportar sorra cap al mar es necessita que arribi pels rius, pels fluvials, però
l’urbanisme para la sorra, i el meu pare segueix a la muntanya, i jo paro la sorra a la ciutat. Una casa són 200 tones de
sorra, i un quilòmetre d’autopista en són 30.000. La vorera, els edificis i les seves finestres són sorra, i jo i els de les
tovalloles som les petxines mig enfonsades, roses, mig trencades i vulgars."
- Claudia Pagès -

Per a la present edició d'Art Nou, àngels barcelona presenta dis- des- duress. tris-tras, giro, fallo de Clàudia Pagès, un
projecte multimèdia amb el que explora els efectes de la globalització a través dels sistemes de circulació de mercaderies.
Així doncs, Pagès basa el seu projecte en l’activitat comercial marítima i la circularitat que aquesta implica, partint de
l'extracció de matèries primeres, la lliure circulació de productes i la seva recepció a qualsevol punt del planeta.
Per simbolitzar el moviment constant de mercaderies, repetint-se com un bucle infinit, Pagès ha escollit tres elements clau
que, a l'exposició es manifesten a través d'imatges, textos, vídeos i escultures: el port comercial, el tribunal de justícia
marítima i el llenguatge utilitzat a documents legals destinats al tràfic marítim internacional.
Els tres ventiladors que ens reben a la primera sala desprenen essències de terra mullada, de mar i buguenvíl·lea (*), tots ells
aromes que al·ludeixen a la Mediterrània, a prop, a territoris familiars, però en canvi, les petxines que hi son atrapades
provenen d'una de les illes construïda a partir de fòssils extrets de la mar, del port de Rotterdam. Un port que sorprèn per la
seva gran escala, amb una superfície de 105 km² i una distància de 40 km, sent el més gran d'Europa i un dels més actius
del món. Extracció, circulació, recepció.
A més, les caixes en què han estat transportades totes les obres de l'exposició queden exposades a l'aparador, mostrant les
entranyes del procés de circulació i l'embolcall d'aquesta operació: imatges de dibuixos sobre la sorra en forma de caixa i de
port. Expedició, circulació, recepció.
D'altra banda, a la segona sala, les formes circulars que trobem suspeses de sostre, no només posen al mateix nivell
materials com la pasta de cartró, el paper i els LEDS (tots ells materials propis del transport), sinó que vinculen el lloc on
entren i surten les mercaderies (com mostren les imatges del port de Rotterdam), la terminologia pròpia dels documents
comercials (en els quals els gerundis "processant" "requerint" s'uneixen a verbs com "enviant" i "rastrejant" o "atracant") i el
seu infinit bucle circular (com mostren les mans en moviment), així com les lleis que coordinen aquestes operacions,
(representades pel Tribunal de Justícia Marítima dels Països Baixos).
Alhora, Pagès acompanya les imatges del vídeo amb una composició musical pròpia, i la seva lletra en tres idiomes (catcast-eng), funciona com un element disruptiu a l'oposar un llenguatge poètic amb la fredor d’un monolític llenguatge vinculat
al poder.
Amb aquest projecte, la Clàudia Pagès realitza una investigació al voltant de les accions, que vinculades a la terra i a la
constant extracció a la qual és sotmesa, són sostingudes en perpetuïtat per un sistema que està fet a una escala que va
més enllà de la humana, a la que només podem acostar-nos a través del llenguatge legal que les manté.
"De la pols vas i de la pols véns (...) No hi ha poder alegre (...) Ja és terra sense ser roca"
dis- des- duress. tris-tras, giro, fallo
……………
(*) Amb la col ·laboració de la Fundació Ernesto Ventós
Gràcies al suport de
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------BIO
Claudia Pagès (Barcelona, 1990). El treball de Claudia Pagès es basa principalment en text, que es publicat de
diferents maneres, com a material imprès, instal·lacions i lectures sonores, generant un llenguatge específic
relacionat amb l'oralitat i el text parlat. Les obres en viu de Claudia són recitals i performance on els cossos naveguen
a través de textos, poemes, cançons en un paisatge contextualitzat.
Durant els últims anys, Pagès ha estat treballant en la recerca de nous sistemes de distribució de mercaderies i
economies de gentrificació. Centrant-se en els processos de collita, espigat i extracció a la ciutat contemporània;
collir cossos a través dels recursos propis, extreure text i treballar amb els seus processos de distribució.
Claudia Pagès és llicenciada en belles arts per la Universitat de Barcelona i té un MFA pel Sandberg Instituut
(Amsterdam) és artista resident a la Rijksakademie van Beeldende Kunsten d'Amsterdam entre 2020 i 2022. Ha
exposat les seves obres de manera individual i dual a espais com, La Capella de Sant Roc, Valls (2018), Paris
Internationale, París (amb Còrdova) (2018), Verónica, Amsterdam (2018), Yaby, Madrid (2018), La Capella,
Barcelona (2017), Rongwrong, Amsterdam (2016), p ///// AKT, Amsterdam (2015). Entre les seves performance i
lectures destaquem es La Casa Encendida, Madrid (2021), Perdu, Amstedam (2020), HAU2, Berlín (2019),
CentroCentro, Madrid (2019), MACBA, Barcelona (2019), Les Bains, París (2019 ), Gasworks, Londres (2018),
Sharjah Art Foundation, Sharjah UAE (2018), CA2M, Madrid (2017), RAI10 / Fundació Arthena, Düsseldorf (2016),
La Casa Encendida, Madrid (2016), Moderna Museet, Estocolm ( 2015). Ha dut a terme residències artístiques en
llocs com Jupiter Woods, Londres (2019), Bulegoa, Bilbao (2018), Niu. Camp Obert. La Rivera. UI (2018),
LiveWorks Centrale Fies, Trento (2017), Gasworks, Londres (2017), CA2M i La Casa Encendida, Madrid, (2016).
Ha rebut fons de Mondriaan Werkbijdrage Jong Talent per als Països Baixos (2016-2017).

