MOVING PAPER. FILLING UP THE EXHIBITION SPACE WITH ALL SANTLLUC’S PAPERS

MOURE ELS PAPERS. OMPLIR L’ESPAI EXPOSITIU AMB TOTS ELS PAPERS DE SANTLLUC

L’última edició de la col·laboració de tres anys entre SANTLLUC i MEATS d’Elisava, amb el
‘paper’ com a tema en comú, proposa treballar només amb el paper ja existent a SANTLLUC.
L’exposició és el resultat d’un procés de negociació amb la institució per desplaçar tots
els seus papers, incloent art en paper, fulletons, senyalística, documents, llibres, tovallons,
paper en blanc, bitllets, etc. La instal·lació es un índex complert que inclou tant els papers
desplaçats com aquells que no ha estat possible moure dels seus llocs habituals.
El projecte incita al visitant a anar més enllà de l’espai expositiu i explorar els espais de
SANTLLUC, ara buits de papers, amb l’objectiu de d’establir una connexió entre la institució i
la ciutat i entre socis i públic visitant.
The final iteration of a three-year collaboration series between SANTLLUC and Elisava
MEATS with ‘paper’ as a general theme proposes working only with the paper already
present in SANTLLUC.
The exhibition is the result of a negotiation process with the institution to displace
all its papers, including art on paper, leaflets, information sheets, paper signage,
documents, books, napkins, toilet paper, bank notes, blank paper, etc. The installation is a
comprehensive index encompassing both the displaced papers and the ones that proved
impossible to move from their original places.
The project prompts visitors to go beyond the exhibition space and explore SANTLLUC
paperless spaces, with the aim of fostering a connection between the institution and the
city, between SANTLLUC members and exhibition visitors.

Inauguració, 14 de febrer a les 19h
Del 14 al 16 de febrer de 2019
Projecte realitzat pels estudiants del Master in Ephermeral Architecture and Temporary
Spaces (MEATS) d’Elisava amb la direcció de Luz Broto i Roger Paez.
Estudiants: Ihab Al Baraki, Sara Bhaty, Luís Cabrera, Elise Chukri, Estefanía Cortés, Paritosh
Hatolkar, Amira Ihab, Ridhima Malhotra, Camille Moins, Mariana Magalhães, Anna Piliugina,
Èrica Soler, Priscyla Tallabas, Nieves Torbado, Lijing Wang.
Directors del MEATS: Toni Montes + Roger Paez.
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