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TERESA SESÉ
Barcelona

P
ilvi Takala (Hèlsinki,
1981) és una imprevisi-
ble videoartista i per-
former finlandesa que

darrere de la seva desarmant
aparença d’ingenuïtat amaga
una fenomenal voluntat de fur-
gar en realitats complexes. El
seu mètode consisteix a trencar
les regles i desafiar convencions
per provocar situacions inespe-
rades i observar així com reac-

ciona la gent a la subversió. Un
exemple recent: fa unes setma-
nes, en el marc de Frieze Lon-
don, la fira d’art contemporani
de la capital britànica, Takala
descol·locava el personal amb la
seva aposta de confiar en un
grup de nens d’un barri desfavo-
rit de Londres la decisió sobre
com havia de gastar les
10.000 lliures amb què estava
dotat el premi. El menys impor-
tant era la solució que consen-
suessin els nens (d’entre 8 i 12
anys), sinó el fet mateix de lliu-

rar-los un poder que normal-
ment no tenen i veure com s’es-
pavilaven en aquesta nova situa-
ció. Podrien haver-s’ho gastat
en dolços, en un tobogan gegant
o un viatge a Jamaica, i Takala
ho hauria assumit, però va impe-
rar el sentit comú i després d’in-
tensos debats es van decantar
per una “casa inflable de cinc es-
trelles” (aquí trobareu algunes
de les explicacions que van ofe-
rir els nens: http://friezefounda-
tion.org/emdash-award).
La peça –l’art està en el pro-

cés– no ha viatjat a Barcelona,
tampoc l’artista, que embarassa-
da de vuitmesos imig no pot pu-
jar a un avió, però una interes-
sant selecció dels seus treballs
parla per ella des d’ahir al Cen-
tre d’Art Contemporani Fabra i
Coats. Slight Chance (Probabili-
tats escasses), que així es titula
l’exposició, obre la temporada
del centre i és alhora el pròleg
d’un ambiciós programa sobre
la relació de l’art i l’escriptura,
que David Armegol i Martí Ma-
nem, els seus comissaris, han

concebut a la manera d’un llibre
que els propers mesos s’anirà
obrint a poc a poc en forma de
tres capítols (amb treballs d’ar-
tistes locals i internacionals,
emergents i consolidats) i un epí-
leg que reunirà, al voltant del
projecte de David Maroto The
Book Lovers, novel·les escrites
per artistes. “La idea és que el vi-
sitant revisqui aquesta relació ín-
tima, sensual que es dóna en la
lectura d’un llibre, trencar la fre-
dor que de vegades acompanya
les exposicions d’art contempo-
rani”, subratlla Manem.
Slight Chance, aquesta prime-

ra aproximació, és una produc-
ció del Bonniers Konsthall d’Es-
tocolm, comissariada per The-
odor Ringborg i adaptada a Fa-
bra i Coats. Són en total cinc tre-
balls videogràfiques, performan-

Fabra i Coats obre la temporada d’exposicions amb l’artista finlandesa Pilvi Takala

L’artde trencar lesnormes



DIUMENGE, 17 NOVEMBRE 2013 C U L T U R A LAVANGUARDIA 65

ces que tenen a veure amb el
món literari per la seva capaci-
tat de crear personatges i situaci-
ons narratives. Però que ningú
no esperi parets empestades de
textos. En comptes d’això troba-
rà una sèrie de gestos subver-
sius, bombes intel·ligents que
l’artista finlandesa va llançant
en llocs estratègics de la vida
quotidiana i les conseqüències
de les quals provoquen en l’es-
pectador una barreja de sensaci-
ons que va de la incredulitat al
suspens i finalment a la rialla.
L’objectiu sempre és el mateix:
veure com responem quan algú
surt del pla general i viola els co-
dis socials. I gairebé sempre és
ella la que es converteix en el
seu propi personatge. Per exem-
ple, a Bag Lady (La dona de la
bossa), Takala es passeja per un

centre comercial de Berlín, amb
una bossa de plàstic transparent
plena de bitllets, cosa que la con-
verteix en una possible víctima
però també en un perill errant.
Diversos comerciants proven de

persuadir-la que utilitzi bosses
més discretes.
Takala, nascuda a Hèlsinki,

viu entre Istanbul i Amsterdam.
Ha fet exposicions individuals a
Londres, Amsterdam, Berlín, Lis-
boa i Estocolm, i el 2011 va gua-
nyar el premi al millor curtme-
tratge al Festival d’Hivern de
Stuttgart. Una de les seves més
celebrades faules absurdes és
Real SnowWhite (AutènticaBlan-
caneu), del 2009, en què l’artista,
disfressada de Blancaneu, s’acos-
ta fins a l’entrada de Disneyland
París, on un guarda de seguretat
li impedeix entrar perquè ella no
és “la real”, mentre saluda, som-
riu i es deixa estimar pels fans.
“Qui té el dret a ser un personat-
ge de ficció davant les portes
d’un parc d’atraccions?Qui dicta-
mina quin personatge és el re-
al?”, es qüestiona el comissari.
En el cas de One in Million

(Una entre un milió), la peça
més recent de l’exposició, l’artis-
ta segueix ambuna càmera caso-
lana una dona que demana una
indemnització perquè viu en
una casa que no té assignat codi
postal i, per tant, vol que la com-
pensin pel fet d’haver estat ju-
gant a la loteria sense cap possi-
bilitat de guanyar (als Països Bai-
xos hi ha una loteria per subs-
cripció que opera mitjançant els
codis postals). A Easy Rider, re-
corre a la càmera oculta per fil-
mar a l’interior d’un autobús el
que sembla una versió nòrdica
deTo ermundo e güeno, la popu-
lar pel·lícula de Manuel Sum-
mers, i aPlayers (Jugadors) s’en-
dinsa en la ficció per parlar de la
història real dels joves jugadors
de pòquer en línia a Bangkok,
milionaris i posseïts pel tedi.c
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L’artista llança
bombes intel·ligents
en llocs estratègics
de la vida quotidiana
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Fossat del s. VI a.C., aUllastret
wEls arqueòlegs han descobert un fossat defensiu del segle
VI a.C. al voltant de la ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu
del jaciment d’Ullastret. Es tracta d’una troballa excepcio-
nal, ja que està excavat a la roca i en algunes zones té més de
tresmetres de profunditat, una característica queno és habi-
tual en fortificacions d’aquesta època. Aquest fossat, a més a
més, era considerat una construcció simbòlica, de prestigi i
ostentació de poder. / B. Julbe
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Les obres de Takala
mostren com
responem quan algú
surt del pla general
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Real Snow
White. L’artis-
ta, disfressada
de Blancaneu,
és expulsada de
l’entrada de
Disneyland. No
és la real, li
diuen

Bag Lady.
Tanaka es pas-
seja per un
centre comercial
amb una bossa
transparent
plena de bitllets
d’euro.

Players. La
vida tediosa
d’un grup de
jugadors de
pòquer en línia
a Bangkok


