
Del 6 de maig al 4 de juny
Inauguració dissabte 6 de maig a les 12 h
Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar
Entrada lliure

Laura Llaneli
Laura Torres
Irena Visa

B
òl

it 
M

en
to

r
20

16
/2

0
17

F(r)iccions d’adolescència
Wireless

Comissària: Alicia Kopf
Boicotejar Instagram
A càrrec d’Irena Visa
Dissabte 20 de maig, 12h
 
Prendre contacte
A càrrec d’Aimar Perez Galí
Dissabte 27 de maig, 17h 

Workshops

F(r)iccions d’adolescència
Wireless



www.bolit.cat
info@bolit.cat

972427627
@bolit.centreartcontemporani

 @BolitGirona

+ info:

Alicia Kopf: www.aliciakopf.net
Laura Llaneli: www.laurallaneli.com
Laura Torres: www.laurabauza.com

Irena Visa: www.lafilladelfotografu.com

Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona

Direcció: Carme Sais
Equip tècnic: Farners Cabra i Diana Sans

Administració: Consol Vilà
Disseny gràfic: aeiou.cat

Muntatge expositiu: 17741

DL Gi 643-2017



Alicia KopfComissària
i mentora

Participants:

Laura Llaneli

Laura Torres

Irena Visa

Artistes

Institut Carles Rahola

Professora
Montse Miquel

Alumnes
Zoe Argelaguet Esquiroz, Andrea Brugués i Liébana, 
Carla Cano Redondo, Laura Couso Cruzado, Laura 
Castillo i Calero, Anna Costa Rodriguez, Josep Antoni 
Dosil Muñoz, Karen Font Luna, Irene Garcia Bravo, 
Nadine Labrat i Gutierrez, Oriol Llauger i Callejon, 
Alejandro Lopez Martín, Teia Masó i Climent, Patricia 
Matamoros i Anguera, Gerard Morales Riera, Sergi 
Navarro i Pelaez, Jan Poch Praderas, Tània Roura i 
Trafach, Marc Ruiz i Marin, Gemma Servia Romero, 
Sònia Singh Kaur, Paula Trabucchelli Díaz i Roxana 
Tarta

Institut Santiago Sobrequés

Professora
Neus Saguer

Alumnes
Asmae Abdessamie , Ona Albelda, Reineri Álvarez, 
Melanie Andreu, Daniel Arias, Paula Bello, Pol 
Cabarrocas, Ibtihal Essakhri, Asa Fofana, Carla Funes, 
Sebastián Heredia, Joan Hernández, Oscar Jiménez, 
Kevin Larios, Marta Legares, Juan José Monge, 
Mireia Rosa, Laura Sánchez, Ariadna Serrano, Helena 
Soldevilla, Arnau Tarré i Ashly Abigail Zelaya

Institut Josep Brugulat

Professors
Andreu Elias i Josep Masdevall

Alumnes
Marua Airir, Judit Bach, Joan Cairo, Wendy Contreras, 
Valentina Daraban, Sira Gordillo, Núria Jaén, Laia 
Mas, Xènia Miraut, Miquel Moragas, Berta Musquera, 
Ainhoa Pintor, Nahuel Serrà i Tura Sala C
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Es pot establir un paral·lelisme entre el terme 
wireless (connexió sense fils) i el procés 
d’emancipació vist com un allunyament 
progressiu del vincle físic més originari: el 
cordó umbilical. L’adolescència com a 
moment de definició d’una identitat individual 
a partir de l’entrada als imaginaris de la 
comunitat triada, sovint de base estètica 
(musical, visual), formant noves relacions que 
van més enllà de les merament virtuals; 
afinitats sensibles que generen nous vincles 
emocionals i físics. L’adolescència com a 
moment de connexió a un wireless afectiu; 
moment paradigmàtic de les friccions amb 
la realitat i de cerca d’una tribu, la família 
escollida. Anem de la fricció respecte a les 
construccions identitàries consensuades, a 
les ficcions d’obertura d’escletxes que ens 
proposen tres artistes:

A la instal·lació fotogràfica i de vídeo Acte de 
fe, Irena Visa boicoteja la idea de veracitat en 
la constant autorepresentació que projectem 
a través de les xarxes socials, subverteix així 
els conceptes d’autobiografia i correspon-
dència amb la realitat.

A Shut Up Stand Up, Laura Llaneli utilitza 
premisses de l’estètica de diferents 
corrents dels seixanta-setanta com la 

performance, Fluxus, la idea de silenci de 
John Cage o la música minimal americana 
que fusiona amb estètiques teen actuals 
com el trap i fenòmens virals com el 
mannequin challenge.

Laura Torres treballa amb les ficcions 
postapocalíptiques com a creadores de 
nous mites fundacionals: a la seva peça de 
vídeo A314 un grup d’adolescents sobreviu 
a la catàstrofe en un institut de secundària 
del futur; les bases d’una nova civilització 
quedaran en suspens.

Wireless és el resultat expositiu del 
programa anual Bòlit Mentor, un projecte 
en col·laboració amb tres instituts de 
secundària en una aposta per la creativitat 
en l’àmbit educatiu. Tres artistes visuals 
seleccionades per concurs s’han introduït 
en els centres i han treballat amb grups 
d’estudiants un projecte artístic compartit. 
La comissària de l’exposició ha fet 
l’acompanyament integral de l’experiència, 
ha estat mentora dels artistes, ha mediat 
entre el centre d’art i el centre educatiu, 
entre la proposta artística i el públic. Amb 
la col·laboració dels instituts Santiago 
Sobrequés i Carles Rahola de Girona i 
Josep Brugulat de Banyoles.





ACTE DE FE,
2017
Irena Visa

Ens agrada compartir el que hem viscut, 
ensenyar-ho als nostres amics i fins i tot a 
gent desconeguda. D'alguna manera, si 
no ho compartim és com si no hagués 
passat. O com si no fos veritat. Quan ho 
pengem a les xarxes socials, llavors 
existeix. I si subvertim aquesta relació? I si 
ensenyem i documentem precisament 
allò que no hem fet?

Durant els quatre mesos de classe hem 
pensat molt sobre tot això. Hem vist que els 
diferents suports que tenim per ensenyar la 
nostra realitat tenen escletxes per on es 
cola la ficció i n'hi hem afegit una mica més. 
Amb aquests treballs volem oferir-vos una 
falsa sensació de realitat. Perquè sapigueu 
qui no som i què no hem fet.



Acte de Fe, Irena Visa, 2017



Acte de Fe, Irena Visa, 2017



Tot allò
que una vegada

vam viure
es converteix

en una mera
representació



Tot allò
que una vegada

vam viure
es converteix
en una mera

representació

Guy Debord
Acte de Fe, Irena Visa, 2017



La ficció podria 
tenir com a funció 

ser el territori per a 
l’experimentació 

de les possibilitats 
resolutives.
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A314, Laura Torres, 2017



A314,
2017
Laura Torres

El projecte A314 es vincula directament amb 
les sèries de televisió de temàtica postapo-
calíptica, investigació que treballo des de fa 
un temps tant des de la tesina del màster 
com des de la producció de l’obra que estic 
duent a terme en el marc dels projectes de 
creació Sala d’Art Jove 2016. Les dues 
sèries de televisió en les quals baso aquesta 
recerca són The Walking Dead i The 100 
(actualment, les dues ambientades en la fi 
del món amb major audiència). El que 
m’interessa d’aquestes sèries és veure 
precisament quin és el tipus de missatge de 
reconstrucció ètica que es projecta en 
l’imaginari de ficció, entenent que el 
concepte apocalipsis té a veure amb la 
renovació d’un món que ha esdevingut 
insostenible, on la ficció podria tenir com a 
funció ser el territori per a l’experimentació 
de les possibilitats resolutives. En un context 
de canvi que ens ubica en un món totalment 
altre, cobra gran importància una cultura 
basada en el pacte per la supervivència.





A314, Laura Torres, 2017



[…] Comencem a escoltar l’entorn i ens adonem 
com de diferents es podien intuir els modes de 
vida de cadascú només fent atenció als sons. 

Acordem que el soroll és quelcom subjectiu, que 
només és possible en comparació amb una altra 
cosa i que nosaltres ho decidim en funció de 
l’atenció que hi posem.

Arribem a la conclusió que la paràlisi corporal pot 
ser equivalent en certa manera al silenci en 
l’escolta. Sobre el mateix tema, la Marta relaciona 
el silenci i la tecnologia amb el fet de no escoltar 
els altres quan estàs totalment enganxat al teu 
telèfon, a la qual cosa l’Ona afegeix posteriorment:

"Així com el silenci no existeix, llavors la quietud 
tampoc”. Es genera el debat.

—I si estàs mort? —diu l’Ibi.
—Llavors sí que estàs quiet del tot. —diu l’Arnau.
—És impossible, ja que la terra se segueix 

movent… —conclou l’Ona.

L’Ona diu que igual que havíem dit que aquesta 
és una visió molt antropocèntrica, pensar que la 
quietud existeix sabent que el moviment global 
de l’univers no, també ho és. De totes les accions 
la que més els crida l’atenció és The Artist is 
Present, l’acció de Marina al Moma el 2010. Sent 
realistes, el que més els agrada és el moment 
gossip en què apareix Ulay […]

Així, sense adonar-me’n, comencen a desafiar-se 
a mirades entre parelles. Vaig aprofitar això i els 
vaig proposar fer un mannequin challenge entre 
tots però reptant-se entre dos. I algú diu:

—Però millor fes tu les parelles per tal que no sigui 
entre amics.

No hi havia pensat, però sona interessant.

Després pregunto com podrien lligar la idea 
d’addicció emocional i tecnològica amb la 
proposta de l’Helena, per tal que fos una mica 
més evident i l’Ibi diu que podríem fer les 
mateixes coses però sense corda. Fingir que 
estirem una corda invisible! Ens sembla una molt 
bona idea a tots!

#shutupstandup, Laura Llaneli, 2017



SHUT UP, 
STAND UP,
2017
Laura Llaneli

Tenir adolescents incomodats 
per haver de mirar-se als ulls 
fixament una estona llarga…





Wireless,
els vaig dir, sense cables.
#shutupstandup, Laura Llaneli, 2017



Boicotejar Instagram

Activitat



A càrrec d’Irena Visa
Dissabte 20 de maig, 12h
Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar
Inscripció gratuïta prèvia a
info@bolit.cat o 972 427627

Taller teoricopràctic per a adults i 
adolescents. Aprendrem sobre 
artistes que han excel·lit en l’art de 
“hackejar” Instagram tot creant 
identitats fictícies i viatges inventats. 
A partir d’aquí l’artista ens convidarà 
a passar a l’acció i fer fotos 
“mentideres” en l’entorn de Girona.



Prendre contacte

Activitat



23A càrrec d’Aimar Perez Galí
Dissabte 27 de maig, 17h 
Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar
Inscripció gratuïta prèvia a
info@bolit.cat o 972 427627

El taller Prendre contacte 
s’emmarca dins el cicle “The 
touching community” del ballarí i 
performer Aimar Perez Galí.

La dansa d’improvisació contact es 
basa en el fet de mantenir almenys 
un punt de contacte entre els 
ballarins, compartint el centre de 
gravetat amb l’altre cos i, per tant, 
defugint la idea d’individualitat per 
entrar en una dinàmica basada en la 
idea de confiança i escolta de l’altre. 
Aquesta activitat pretén no solament 
acostar-nos a aquell que se’ns 
assembla, sinó entrar en contacte 
amb aquell que és diferent, també 
des de la distància generacional.

Taller adreçat a públic de totes les 
edats que es vulgui introduir en 
aspectes bàsics de la performance i 
el contact.
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- Organitza:

Laura Llaneli
Laura Torres
Irena Visa

Comissària: Alicia Kopf

F(r)iccions d’adolescència
Wireless
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