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Distopía literal

Abigail Lazkoz

Bilbao, 1972. Vive e traballa entre Nova York e Bilbao. Algúns dos seus últimos 
traballos foron: Relatos Extraordinarios, exposición con Laylah Ali, Sala 
Parpalló, Valencia, 2011; Los 24 escalones, Fundació Joan Miró de Barcelona 
e Museo Nacional de Brasilia, 2009-2010; My life, from Heaven to Hell, 
Mucsarnok Museum, Budapeste; Máquinas Extraordinarias, Sala Rekalde, 
Bilbao, 2009; L’art en Europe, Domain Pommery, Reims, 2008; Chacun à son 
goût, Guggenheim Bilbao, 2007; Greater NY, PS1-MOMA, Nova York, 2005.

Descrición da obra ou intervención

No proxecto Distopía literal preséntase unha reflexión gráfica-conceptual en 
torno á evolución do concepto da felicidade dende 1812, o ano da promulgación 
da Constitución de Cádiz 1 ata os nosos días. Para iso recréase un espazo de 
pegada de carteis libre e de carácter espontáneo e de rúa no que se combinan 
carteis de papel, sinais de madeira, adhesivos, pancartas e demais soportes 
creados pola artista nos que se recompilan citas literarias, diarios, textos 
institucionais, un por cada ano do aniversario da “Pepa”. A obra consiste en 
200 textos de máis de 50 países e de diversa orixe (militares, artísticos, 
biográficos, científicos...), que ofrecen un percorrido a través da evolución da 
idea de felicidade empezando polas reivindicacións da era postrevolucionaria 
francesa e continuando polo nihilismo romántico, os movementos antiescravistas 
e postcoloniais, os dereitos da muller, a revolución industrial, os movementos 
obreiros, a identidade sexual, a cientifización da sociedade, a psicanálise, as 
grandes guerras. Un mosaico cronolóxico que trata de dar conta da complexidade 
dun concepto tan escorregadizo como é decretar o dereito á felicidade. Lexislar, 
dar estrutura a un sentimento que atinxe ao subxectivo pero tamén ao colectivo, 
ao individuo como ser social.

1  Art. 13. O obxecto do Goberno é a felicidade da Nación, posto que a fin de toda sociedade 
política non é outra que o benestar dos individuos que a compoñen.
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