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UNBOXING ASPEN 5+6 és un projecte expositiu per fascicles que reexamina alguns dels textos, objectes, partitures i enregistraments que s’inclouen al número 5+6 de
la revista Aspen, editada per Brian O’Doherty l’any 1967.
Aquests elements serveixen com a punt de partida per a
una sèrie de propostes a càrrec de diversos artistes. Tal com passa amb els continguts de la revista original, les obres realitzades per a aquesta exposició
estableixen entre si una sèrie de connexions que pretenen
posar passat i present en continuïtat. Mantenint el temps,
el silenci i el llenguatge com els seus tres eixos conceptuals, la mostra funciona a la manera d’un “unboxing” de
l’exposició portàtil en forma de capsa blanca que O’Doherty va concebre fa mig segle. Amb l’objectiu d’identificar
les continuïtats i les discontinuïtats estètiques, històriques,
culturals i tecno-semiòtiques entre aquell moment i l’actual, l’exposició posa un èmfasi especial en el diàleg entre
diferents tipus de mitjans i llenguatges artístics. El quart i
darrer fascicle de l’exposició examina alguns dels materials sonors enmagatzemats als flexidiscs que s’inclouen al
número 5+6 de la revista Aspen.
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LAURA LLANELI
NEUTRAL VOICES (2022)
Quatre dels cinc flexidiscs inclosos a Aspen 5+6 contenen
les veus i les paraules de Marcel Duchamp, William Burroughs, Merce Cunningham, Alain Robbe-Grillet,
Samuel Beckett o Richard Huelsenbeck entre d’altres. Aquest material sonor és el punt de partida de “Neutral Voices”, la peça que Laura Llaneli ha creat per a aquesta exposició. Partint d’una transcripció de les veus dels sis
personatges esmentats més amunt, Llaneli fa servir una
veu sintètica de gènere no binari per descorporitzar-les i,
a continuació, recorporitzar-les mitjançant la vibració de
sis transductors instal·lats sobre les columnes de la galeria.
Tot i l’existència de projectes com Q, un prototip d’assistent
de veu genderless, no hi ha cap veu sintètica de gènere no
binari disponible per al seu ús públic. És per aquest motiu
que la veu emprada per Llaneli és, en realitat, el resultat de
“desbinaritzar” (mitjançant la modificació del to) una veu
digital preexistent. A més d’apel·lar als tres conceptes que
O’Doherty assenyala com a eixos conceptuals d’Aspen 5+6
(llenguatge, temps i silenci), “Neutral Voices” es
pot entendre com un comentari sobre la presència gairebé exclusiva de figures masculines (amb
l’única excepció de Susan Sontag) entre els participants del
número 5+6 de la revista Aspen.

FERRAN FAGES
COM QUALSEVOL LLOC INESTABLE (2022)
Utilitzant la partitura de “Fontana Mix” (John Cage, 1958)
amb les múltiples combinacions que permet el seu format,
Ferran Fages ha preparat 7 pistes d’àudio basades en possibles lectures de la partitura executades sobre el cos d’una
guitarra elèctrica. La mateixa naturalesa de l’obra, que permet desvincular-se de la seva pròpia execució, és determinant per entendre les diferents superposicions de les interpretacions que el procés iteratiu de l’obra genera. Enmig
d’aquest codi o conjunt d’instruccions gairebé impenetrables o difícilment visibles, qualsevol estratègia que busqui
la simplicitat en la interpretació serà clau per construir un
possible lloc d’escolta i comprensió (tot i que possiblement
no és l’objectiu inicial de “Fontana Mix”). “Com Qualsevol
Lloc Inestable” desplega un espai sense jerarquia vertical
on no hi ha un únic punt de vista / escolta. Desconstrueix el
rol de l’intèrpret, que passa a ser agent actiu, prenent part
en decisions d’interpretació segons les instruccions que la
partitura proporciona. L’intèrpret actua com a trampolí per
explicar, des d’una perspectiva del “menys és més”, una
música forjada des de la simplicitat: construeix un entorn
sonor on conviuen so, soroll i silenci; sent aquest darrer el
que sustenta l’inestable discurs musical de la performance.
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