
 

 

Collaboration / Unity 
 

29.11.2007 –20.12.2007 

Delphine d. Crew / Thomas r. System 

 

La galeria Espai Ubú presenta una doble exposició individual convertida en 

col•lectiva, al voltant de la col•laboració artística i de les xarxes socials de 

creació: dos artistes, Delphine D. i Thomas R. presenten les obres produïdes 

amb els seus respectius equips de col•laboradors. La inauguració escenificarà 

el duel, el versus entre els dos equips, transformant-se en gairebé un 

happening amb performances firals. 

 

COLLABORATION / UNITY 

delphine d. crew versus thomas r. System 

 

… diu la Real Academia Española: 

col•laborar prové del llatí collaborare i significa “treballar amb una altra o altres 

persones en la realització d'una obra”. Altres afegeixen que, com un aspecte 

intrínsec de la societat humana, s'aplica en diversos contextos com la ciència, 

l'art, l'educació i els negocis. 

 

Els participants d'aquesta exposició creuen en la col•laboració i en la unió de 

forces creatives, en la necessitat del treball en conjunt amb altres artistes, en la 

interconnexió de xarxes socials a vegades -i desgraciadament- inconnexes. 

Des de sempre (o gairebé) els artistes s'uneixen per crear; s'agrupen en 

moviments artístics, escriuen manifests, creen cabarets. Així ho van fer els 

dadaistes a Zürich durant la primera guerra mundial, i així ho desitgen fer 

aquets dos equips creatius, en un moment marcat per una resignació 

generalitzada cap al model econòmic-social individualista imperant. 

 

En el context de l'art contemporani marcat per les herències del minimalisme i 

del conceptualisme, desitgen revalorar la riquesa viva del barroc -que no 

incoherència-, la proliferació i profusió de símbols, personatges, mites i rituals, 

com conceptes amplis anti-asèptics. Aposten per la llibertat d'expressió creativa 

fluida, proliferant i sincrètica, el gest alliberat que arriba a la creació de l'obra 

herètica. 

 

S'enfronten en el ring galerístic els dos equips: el crew de Delphine D. enfront 

del system de Thomas R. En garde! 
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