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No sé si podem parlar exactament d’exposi-
ció, si més no en el sentit habitual. Podem 
parlar d’un taller dins el qual es proposa 
a l’espectador pensar una idea, ni tan sols 
en relació amb el context que l’envolta, 
només una idea que es vulgui compartir i 
fer pública. Es convida a participar en una 
acció col·lectiva a través de la realització 
d’un vestit de paper en el qual escriuràs la 
teva idea. Com deia, no cal que tingui res 
a veure amb la resta d’objectes i eines que 
pots trobar al teu voltant, però, de fet, si ho 
fas, si mires l’entorn i penses, per què? Es 
fàcil escriure al paper quelcom què té més a 
veure amb allò col·lectiu que individual. El 
mateix títol del projecte Paperophanies, de 
l’artista Jenny Marketou, ens indica part del 
que hi trobarem: una superfície de paper, 
entenent superfície com a lloc/espai/temps per 
a l’acció i l’expressió pròpies. Paperophanies 
no consisteix a dissenyar vestits de paper sinó 
a explorar com la qualitat d’allò social i la 
posterior mobilització col·lectiva pot formar 
part d’una tasca que s’arrela indiscutiblement 
en la idea de comunitat.
El taller provoca la trobada entre l’artista, 
la comunitat local, teòrics, artistes i crítics 
d’art. A partir d’aquí es generen una sèrie de 
sinergies que qüestionen com l’art pot produir 
acció a través del gest performàtic. Alhora, 
també s’interroga el mateix espai del museu, 
ja que és en una de les sales on artista i 
col·lectiu treballen plegats amb l’objectiu de 
produir els vestits de paper. Des d’aquests pa-
ràmetres s’elabora una xarxa de comunitats 
que treballen al voltant d’un discurs originat 
en la pràctica artística però que s’estableix 
com a plataforma per reflexionar sobre la 
nostra contemporaneïtat. L’acció de trobada 
al museu amb totes les accions implicades 
(discussió, treball en equip, elaboració de 
la idea) és només el preàmbul per arribar a 
donar visibilitat als missatges a través de la 
manifestació en la via pública: tothom portarà 

el vestit (tots els vestits tenen el mateix 
patró, només canvia el color i el missatge que 
contenen) i manifestarà públicament allò que 
ha volgut fer conèixer. Alguns dels missat-
ges que es recullen als vestits ens acosten al 
clima d’inconformisme que caracteritza les 
nostres societats capitalistes. Des d’un vull 
ser feliç, fràgil, estic farta de ximpleries fins 
a la ja mítica The medium is the message, del 
visionari Marshall McLuhan. 
Amb aquest projecte, Marketou no només 
reflexiona sobre el binomi art-moda, sinó 
que aconsegueix reprendre una pràctica que 
va caracteritzar, especialment, els Estats 
Units durant la dècada dels seixanta i que va 
aconseguir esdevenir un símbol, no exempt de 
crítica implícita, de la cultura de l’utilitzar i 
llençar. L’artista grega planteja una lectura 
apropiacionista sobre l’esdeveniment o la 
moda passada (valgui el pleonasme) i n’extreu 
una acció similar però emmarcada amb força 
dins el nostre present. De fet, només cal 
repassar els esdeveniments socials que han 
marcat l’any en curs (la primavera àrab, el 
moviment del 15-M o el recent 15-OCT) i 
veure com Marketou esdevé una visionària 
del segle XXI.
Poques vegades s’aconsegueix posar sobre la 
taula, de manera tan evident i pràctica, la 
qüestió de si és possible per als artistes la re-
generació de la vàlua del seu treball a partir 
de la col·laboració i l’intercanvi. Aquesta ve-
gada és evident que sí. De fet, no és el primer 
cop que Marketou duu a terme aquesta acció; 
s’ha realitzat en altres espais artístics i ciu-
tats, aquesta vegada és a Artium i Vitòria, i 
s’engloba dins el programa de Praxis que està 
tenint lloc al museu des d’ara fa dos anys.

Praxis és el programa de pràctiques artís-
tiques que ha ideat Blanca de la Torre i pel 
qual ja han passat vuit artistes d’arreu del 
món: Avelino Sala, Jacobo Castellano, Itziar 
Barrio, Fernando y Vicente Roscubas, Teo 

Sabando, Wilfredo Prieto, Robert Waters i 
Jenny Marketou. Tots amb propostes que 
s’inscriuen dins el DIY (Do It Yourself) com a 
eix vertebrador i amb un component proces-
sual indispensable per enquadrar el projecte 
dins el marc conceptual. Praxis destil·la 
improvisació, acció directa, autonomia, però 
sobretot, consciència i reivindicació política i 
social. Sorgeix com a conseqüència de l’actual 
crisi econòmica i enllaça a la perfecció amb 
la idea de generar alternatives en i des de 
l’àmbit institucional. Cada un dels laboratoris 
o tallers esdevé una finestra per acostar-se 
a la gestació d’aquells processos artístics 
que participen en allò comú. Des de plan-
tejaments, estratègies i objectius diferents, 
cada un dels artistes aconsegueix reflexionar 
sobre aspectes i actituds que estan definint el 
present. Cada un ha sabut establir una sèrie 
de connexions que ens ajuden a interpel·lar el 
temps actual des d’una consciència històri-
ca però sense caure en discursos polititzats 
o demagògics, ans al contrari, estableixen 
localitzacions específiques des d’on extreure 
una lectura àcida i despullada que destapa 
la ficció que emboira l’atmosfera actual. Els 
projectes generats tenen grans dosis d’ironia 
i, des d’un saber-se al llindar de tot plegat, 
s’erigeixen amb una forta càrrega crítica vers 
les societats actuals. Saben aprofundir en tot 
tipus de qüestions sense caure en aspectes li-
terals, podríem dir que saben situar-se al mig 
de l’escletxa per impregnar-se d’una realitat 
que sabran metamorfosar en alternativa. No 
és una traducció de la crisi de valors, és una 
reinvenció, una nova mirada sobre la història.  
Cal passar a l’acció, cal deixar la vacuna 
enrere i contaminar-se amb la praxi, potser 
és adient recordar la famosa frase de Marx 
quan escriu les Onze tesis sobre Feuerbach i 
declara que Els filòsofs no han fet altra cosa 
que interpretar el món de diferents maneres; el 
que cal és transformar-lo.
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