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2 Nina Beier & Marie Lund. The Imprint 

3 Alejandro Cesarco. Index (a reading) 

4 Amélie Dubois. Aléa 

 

Alejandro Cesarco 

Montevideo, Uruguai, 1975; vive e traballa en Nova York, EUA 

 
Index (a reading), 2007-08  

[Índice (unha interpretación)] 

10 c-prints dixitais 

76 x 61 cm c/u. Edición de 5 

Cortesía do artista e Murray Guy Gallery, Nova York (US) 

 
 

Para Maurice Blanchot, “a literatura empeza no momento en que a literatura é pregunta”. Alejandro 

Cesarco fai referencia a El libro por venir, de Blanchot, en Index (a reading) (2008), que podería ser 

entendida como o "índice dun libro que aínda non escribín, e que probablemente nunca escriba”, en 

palabras do artista. Index (a reading), consta de dez follas individuais, ordenadas alfabeticamente, que 

comezan coa ‘A’ de abandonment e finalizan coa ‘W’ de writing. Así, esta obra fai referencia —aínda que 

con algúns clixés— a palabras clave, obras e autores/artistas, así como á propia práctica de Cesarco. 

Pode ser lida como un relato por dereito propio.
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Amélie Dubois 

Corbeil-Essonnes, Francia, 1983; vive e traballa en París, Francia 

 
El balcón, 2011 

[O balcón] 

Palimpsesto sonoro, 20’’ 

Encargo do MARCO  

Coprodución: ENSA Bourges 
 

Aléa, 2010 

[Chou] 

Edición, 156 páxinas 21 x 21 cm, 50 exemplares 

Cubo de Rubik 7 × 7 x 7 cm, edición de 10 

Obra coproducida por Les Verrières - résidences-ateliers de Pont-Aven 
 

 
Especialmente concibido para a exposición FORMAS BREVES, OUTRAS, 25, a peza de Amélie Dubois toma 

forma de palimpsesto sonoro, audible dende diferentes lugares dentro da mostra. Cada unha das frases 

das que consta El balcón, relato breve de Felisberto Hernández, superponse nunha única pista de audio, 

que toma como punto de partida gravacións orixinais do propio autor. A obra, difundida aleatoriamente 

polas escaleiras do MARCO, inclúe pausas cuxa duración varía entre cada unha das gravacións. Nesta 

forma condensada, que devén lectura invertida, a palabra só pode ser descifrada gradualmente. A artista 

realizou unha versión en francés baseada no relato breve “Filosofía de gángster” para a primeira sede da 

mostra, o Frac Lorraine; a propia Dubois leu o texto a partir da tradución ao francés. Ambos os dous 

palimpsestos subliñan a natureza verbal destas pezas literarias, ao tempo que fan o texto “ilexible”. 
 

Aléa reúne 150 poemas compostos aleatoriamente con axuda dun cubo de Rubik. Os cadrados de cores 

foron substituídos polos 150 grafemas máis utilizados en francés. Mentres se manipula o cubo vaise 

compoñendo un poema, a medida que aparece nunha das súas caras unha liña continua de grafemas 

horizontais, verticais ou diagonais (orientados na mesma dirección). A continuación transcríbese o poema 

completo en papel, os grafemas gandúxanse nunha soa liña, e deste modo xustapoñen diferentes 

lecturas e escrituras. 
 

Ambos os dous traballos inscríbense no cuestionamento da linguaxe como tal, mediante a investigación 

dos seus signos, símbolos e códigos, e a construción de significado. Amélie Dubois —influenciada polo 

grupo literario “Taller de Literatura Potencial” (OuLiPo nas súas siglas en francés)—, analiza con 

creatividade a “restrición oulipiana”, ao tempo que abraza a fragmentación e transformación do texto. Os 

programas informáticos sérvenlle de axuda para “traducir” a outro medio o material atopado ou 

seleccionado. O seu traballo dá paso a instalacións poéticas, fotografías, debuxos e libros de artista, que 

serven de estímulo á imaxinación do espectador. 
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Nina Beier & Marie Lund  

Aarhus, Dinamarca, 1975; vive e traballa en Berlín, Alemaña / Hundested, Dinamarca, 1976; vive e 

traballa en Londres, Reino Unido 

 

The Imprint, 2009 

[A pegada] 

Performance verbal 

Colección Frac Lorraine 

 
 

Nina Beier e Marie Lund colaboraron xuntas entre 2003 e 2009. Entre a súa práctica conxunta inclúense, 

entre outros, accións, performances, películas e instalacións. The Imprint (2009) preséntase como un 

texto breve escrito nunha lenda no espazo expositivo e a xeito de intervención performática: 

 
O persoal do MARCO memorizou as descricións dunha das obras que a comisaria quixo incluír na 

exposición pero que non fixo por diferentes motivos. Se o visitante pregunta, transmitiralle a devandita 

información.  

 
The Imprint actívase a partir da lectura da lenda na lista de obras por parte do visitante e a través da súa 

interactividade co mediador da institución. Á pregunta do espectador, o persoal de salas transmite 

verbalmente a descrición daquela obra que non atopou cabida na exposición e que só se pode imaxinar. 

Deste modo, a obra de Beier e Lund céntrase auto referencialmente na institución (persoal, artistas, 

comisario, público). Ademais, a obra parece explorar (a) arte (da) mediación, ao tempo que pon o acento 

sobre os espazos discursivos da mostra, onde se crea o diálogo. 

 
Entendidas como unha forma de discurso, a descrición da obra —explicada ao persoal de salas unha 

única vez— pode dar orixe a novas “historias alternativas”. En liña coa tradición oral, esta cadea de 

transmisión está así suxeita a posibles transformacións e malas interpretacións. Malia a súa resistencia 

inicial ao desenvolvemento narrativo —que depende tanto do visitante como do mediador— The Imprint 

proporciónanos un xeneroso número de obras abertas á nosa imaxinación. Non obstante, a lectura da 

información da lista de artistas e obras é vital para a activación da peza; se non se le, se fai “invisible”. 

 

 


