
CAMINAR SOBRE EL GEL
Èpica i disfuncionalitat en la pràctica artística

Pauline Bastard / Lúa Coderch / Rafel G. Bianchi / Lluís Hortalà / Fermín Jiménez Landa
Pere Llobera / Mercedes Mangrané / Dani Montlleó / Àngels Ribé / Irena Visa

Comissari: David Armengol

Del 7 de març al 12 de maig de 2018

CENTRE d’ART MARISTANY
Sant Cugat del Vallès

Adaptació gràfi ca de l’obra “En campo abierto” (2003) d’Àngels Ribé.

Activitats

Dimecres 21 de març de 2018, a les 19:00 h
Walking on Ice Battle Songs. Montlleó vs. Armengol.
Conversa-audició entre artista i comissari centrada en l’intercanvi de cançons pop inspirades en 
temàtica viatgeres, alpines i polars.

Divendres 13 d’abril de 2018, a les 19:00 h 
Sortir de la pista: sobre els límits entre l’art i la literatura. 
Conversa entre Donatella Iannuzzi, editora, i David Armengol.

Dissabte 28 d’abril, a les 17:00 h 
El començament d’una tèrtúlia.
Àngels Ribé i David Armengol queden per fer un café.
Punt de trobada al centre d’art.

Dissabte 5 de maig, a les 19:00 h 
Cinefòrum “El gran èxtasis de l’escultor de fusta Steiner”
Documental de Werner Herzog (VOS).
Visionat conjunt amb comissari i artistes.

Per més informació i activitats:
centresculturals.santcugat.cat
facebook.com/centredartmaristany
instagram.com/centredartmaristany
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L’hivern del 1974, un jove Werner Herzog 
decideix anar caminant de Munic a París 
per visitar la seva amiga i crítica 
de cinema Lotte Eisner, que està molt 
malalta a l’hospital. En comptes de 
viatjar ràpidament a la capital francesa 
per reunir-se amb Eisner, Herzog inicia 
un viatge en solitari a peu, que, segons 
ell, mantindrà la seva amiga en vida 
mentre camini. La seva aventura va durar 
del 23 de novembre al 14 de desembre 
del 1974. Quatre anys més tard, aquesta 
gesta va donar lloc a la publicació d’un 
petit assaig: Del caminar sobre hielo.

“Caminar sobre el gel” és una exposició 
col·lectiva que situa el seu punt de 
partida en aquest relat. El cineasta 
alemany descriu de manera minuciosa els 
paisatges, les situacions i els pensaments 
que l’acompanyen durant el viatge. La 
mostra assaja una traducció a l’àmbit 
de les arts visuals, en què l’absència 
de practicitat del viatge de Herzog 
obre dues possibles interpretacions: 
d’una banda, l’activació del paisatge a 
través de la perfomance i l’experiència 
directa; d’una altra, una anàlisi sobre 
la disfuncionalitat de l’art, un context 
capaç de destinar un gran esforç i 
molta energia a empreses alienes a les 
convencions que confi guren el nostre 
entorn.

El romanticisme individualista de 
Herzog i la seva fascinació per allò 
o per aquell que se situa en el límit 
(d’allò geogràfi c, d’allò humà, d’allò 
possible, d’allò necessari, etc.) ens 
suggereix alhora una manera específi ca 
d’entendre la pràctica artística des del 
present. Una lectura particular en què, 
ja sigui per necessitat individual o 
per progressiva desil·lusió o desencant 
d’allò que és col·lectiu, la condició 
de l’artista es mesura mitjançant la 
perseverança eufòrica del repte.

“Caminar sobre el gel” analitza la 
fragilitat i la intensitat d’una acció 
així –la de moure’s per un lloc inestable, 
incert– mitjançant una trobada entre 
artistes de diverses generacions i 
procedències. Artistes que comparteixen 
el gest simbòlic, poderós i absurd de 
Herzog: la narració de la vivència i la 

fl exibilitat inestable de dedicar-se a 
l’art. Per cert, Lotte Eisner va superar 
la seva malaltia i no va morir fi ns al 
1983.

A partir d’elements videogràfi cs i 
escultòrics, la instal·lació Les états 
de la matière [Els estats de la matèria] 
(2013)(A), de Pauline Bastard (París, 
1982), exhibeix el peculiar retorn de 
diversos materials de construcció –
pedres, fusta, terra, etc.– a la seva 
condició primigènia com a natura. 
Després de comprar una casa de camp, 
l’artista desmunta a poc a poc les seves 
estructures de fusta i els murs de pedra 
per tornar-los al seu estat natural.

When other birds are still [Quan altres 
ocells estan en silenci] (2017) (K) de 
Lúa Coderch és una peça sonora que ens 
acompanya durant tota l’exposició. Prenent 
com a punt de partida enregistraments 
de camp fets per l’artista a l’estany 
Walden, a l’estat de Massachusetts (Estats 
Units), així com les descripcions dels 
sons del bosc que Henry David Thoreau 
va incloure en el seu llibre Walden, or 
Life in the Woods [Walden, o la vida 
als boscos] (1854), Coderch genera un 
paisatge suposadament natural, però 
imitat íntegrament a través de la seva 
veu.

How to Paint Mountains [Com pintar 
muntanyes] (2016)(B), de Rafel G. Bianchi 
(Olot, 1967), ofereix un exercici i esforç, 
tenacitat i conquesta sense sortir de 
l’hàbitat de treball del pintor: el 
taller. Una obstinació discursiva que el 
porta a entusiasmar-se per una dinàmica 
més propera a la imitació que a la 
creació, més sensible al gest repetitiu 
que a l’acte genuí, i que en aquest 
cas pressuposa un acte d’aprenentatge 
mecànic: seguir al peu de la lletra els 
ensenyaments i els suggeriments d’Alfred 
Wands, pintor de muntanyes, i dur a terme 
totes les tasques proposades en el seu 
llibre homònim publicat l’any 1970.
 
All the Mountains that I Have Climbed 
(London Version) [Totes les muntanyes 
que he pujat (versió londinenca)] (1999)
(C) és una síntesi objectual i biogràfi ca 
de les nombroses experiències alpines de 

Lluís Hortalà (Olot, 1959). Una serralada 
fantàstica i impossible que reprodueix, 
en fang sense coure, totes aquelles 
muntanyes que l’artista va escalar 
durant els seus anys d’alpinisme. Un gest 
manual i performatiu –modelar en fang– 
que, de memòria i sense rigor geogràfi c, 
reactiva tota l’èpica de la conquesta.
El mal de la taiga (2016) és una 
videoinstal·lació de Fermín Jiménez 
Landa (Pamplona, 1979) (D) que resumeix 
un viatge de fugida cap enlloc. Seguint 
el popular esquema de més gros a més 
petit de les matrioixques, l’artista 
inicia un recorregut estrictament defi nit 
en relació als mitjans de transport 
emprats  –un camió que conté un cotxe 
que conté una moto–, però absolutament 
obert i dispers pel que fa a la seva 
destinació. L’artista surt de Madrid 
sense rumb fi x. A mesura que el vehicle 
més gros es queda sense gasolina, el més 
petit n’agafa el relleu i prossegueix la 
ruta.

Què travessa viu els anys?  (2015-
2017)(E), de Pere Llobera (Barcelona, 
1970), és una pintura a l’oli en què 
la construcció d’un moment dramàtic i 
totalment fora de l’ordinari s’erigeix 
en eix discursiu de l’escena. Un xai –
una aclucada d’ull a l’anyell místic de 
Jan van Eyck– es troba sol i indefens 
enmig de la riera de Montcada, als afores 
de Barcelona. Una situació insòlita i 
tensa que ens porta a qüestionar-nos 
l’essència mateixa del treball en art: 
però, qui ha posat aquest pobre animal 
aquí? I com en sortirà? Preguntes sense 
resposta que, simplement, constaten la 
potencialitat inútil de la condició de 
l’artista.

El conjunt pictòric (F) de Mercedes 
Mangrané (Barcelona, 1988) planteja 
una sèrie d’aproximacions lliures a 
diversos terres de gimnàs i escenaris 
esportius; llocs defi nits per reglaments 
d’ús destinats a l’esforç físic, que 
estableixen vincles indirectes amb la 
idea de paisatge natural. Es tracta 
d’una confi guració territorial d’ordre 
simbòlic –no trepitjar les línies, no 
sortir del carril, marcar-se i complir 
uns objectius, etc.– que es transforma 
en un exercici d’abstracció geomètrica 
i minimalista. 

Trineu Rockwell Kent - Model Torí 
(G) consisteix en una nova producció 
de Dani Montlleó (Mataró, 1966) on 
reprèn la seva fascinació pel pintor 
simbolista Rockwell Kent (1882-1971), un 
artista americà que durant la seva vida 
va viatjar a llocs remots com Alaska, 
Groenlàndia o Terra del Foc per pintar-
ne les  glaceres i els paisatges gelats. 
Mitjançant documentació bibliogràfi ca i 
visual, Montlleó reconstrueix a escala 
reduïda el peculiar trineu que feia 
servir Kent per desplaçar-se per la neu: 
un trineu lleuger i alhora capaç de fer 
de cavallet. 

Caminar sobre gel (H) és un binomi 
format per un vídeo de nova producció 
i un petit dibuix dels anys vuitanta. 
Encomanada pel relat de Herzog, 
Àngels Ribé (Barcelona, 1943) decideix 
interpretar la seva peculiar acció 
mitjançant un doble joc performatiu. Al 
vídeo, un grup de persones creua un 
lloc sense referències espacials mentre 
fa un simple moviment d’avanç. Al seu 
costat, el dibuix representa un altre 
fl ux orgànic que transita en la mateixa 
direcció: dues pinzellades, una de 
pintura negra i una altra d’aigua, creuen 
la tela en un segon acte de resistència. 
Per altra banda, En campo abierto (2003) 
(J) és una instal·lació en què l’artifi ci 
de l’art –en aquest cas una escultura 
de llum– aconsegueix fer perdurable un 
moment fugaç i irrepetible: un llampec, 
una descàrrega elèctrica imprevisible i 
impressionant capaç de generar, del no-
res, un paisatge únic. 

L’obra Les dues antenes del repetidor 
de Rocacorba (2016) (I), d’Irena Visa 
(Banyoles, 1985), depèn d’una dinàmica de 
col·laboració grupal que especula sobre 
la capacitat de comprendre i interpretar 
un paisatge que no s’ha vist mai. Com si 
es tractés d’un joc, l’artista defi neix 
una sèrie d’instruccions i pautes que els 
participants han d’assumir: imaginar i 
dibuixar un lloc que no coneixen –l’estany 
de Banyoles, un territori de pertinença 
tel·lúrica per a Visa– només mitjançant una 
descripció textual escrita per ella mateixa 
i enviada per correu postal a tots ells.


