
OBRAS A DEBATE 1      
Elisabet Pizarro, Antònia del Río, Alberto Gracia i Guillermo Pfaff 
 
Inauguració: dijous 8 d’abril del 2010 a les 20 h. 
Del 8 d’abril al 6 de Maig del 2010 
 

 
El proper dijous 8 d’Abril, l’Espai Ubú serà la primera sala d’exposicions de Barcelona en acollir 
l’exposició Obras a debate 1 un projecte original de Daniel Gasol, que pretén ser l’inici d’una 
sèrie amb el mateix nom en la que diversos artistes reflexionaran sobre la seva pròpia obra i la 
lectura que el públic fa d’elles. 
 
Per a aquesta primera edició, els artistes Alberto Garcia, Guillermo Pfaff, Elisabet Pizarro i 
Antònia del Río seran els responsables no només de presentar i mostrar els seus treballs sinó 
que també de comunicar les seves intencions, aclarir què és el que han volgut transmetre amb 
les seves obres o descriure com s’han desenvolupat els processos de gestació de les peces. 
 
Per tant, la idea d’ Obras a debate gira al voltant de dos factors: 
 

1. Les lectures que fa l’espectador davant l’exhibició d’obres d’art. 
2. Què ens volen transmetre els artistes a través dels seus treballs. 

 

Les assimilacions per part del públic, sovint són errònies o, millor dit, inconcretes. En part és 

degut a que la idea d’obra gestada en la postmodernitat segueix orbitant al voltant de la idea de 

l’artista com a geni, una manera d’entendre l’art implantada des de fa molt de temps en la ment 

del públic com a residu d’un mecanisme de jerarquització entre l’artista incomprès, l’espai 

expositiu i el visitant. 

 

Aquest projecte es presenta com un nexe d’unió entre aquests tres agents. Un intent de 
desmitificació de la obra com a un objecte hermètic i una recuperació de l’art com a llenguatge 
en lloc de com un estat intraduïble que aparentment no té res del que diem. La intenció es 
establir un pont entre l’exposició i l’espectador, una eina per a aclarir diverses idees entorn el 
procés creatiu, falsos mites sobre les obres i mètodes de treball dels artistes. 
 
És per això que Obras a debate constarà de dues parts: per començar la mostra com 
l’entenem de forma tradicional: exhibir una obra. La segona és una publicació gratuïta que 
l’espectador podrà endur-se a casa i que inclou un text per a cada una de les obres, una 
entrevista als artistes i una llista de conclusions sobre la peça en qüestió. Així doncs, mitjançant 
la publicació i exhibició de les peces s’investigarà en els processos de gestació, de com l’artista 
concep la seva lectura i es posarà en qüestió tant la nostra primera visió sobre el que veiem 
com la idea del creador sobre el seu propi treball. 
 
Com a complement al projecte expositiu, s’ha inaugurat també el blog Obras a debate 
www.obrasdebate.wordpress.com) des d’on estaran disponibles per a la seva consulta els 
dossiers de tots els artistes participants en aquesta i en les següents postres, Aixa com tots els 
textos, entrevistes i notícies derivades de l’exposició. 
 
 
Per a qualsevol altra informació contacteu amb l’Espai Ubú. 
 
Pablo Serrano Algaba 
Plaça Prim 2, baixos   
08005  Barcelona / España  
Tel. 0034932 219 442   
info@espaiubu.com  
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