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Claire Morel 

Gerardmer, Francia, 1980; vive e traballa en París e Mulhouse, Francia 

 
L’image, 2008 

[A imaxe] 

10 x 18 cm, 20 páxinas, cuberta serigrafada, edición encadernada sobre pergamino, 90 g, edición 

limitada, 80 copias numeradas e asinadas 

Cortesía da artista 

 

Constellations, 2010 

[Constelacións] 

Serigrafías de 36 x 51 cm sobre pergamino, serie de 9 “constelacións” tituladas de CI a CX, numeradas 

de 0 a 20, superimposición de 200 páxinas do manuscrito original de Le Livre, de Mallarmé 

Cortesía da artista 

 

 
Alén da súa materialidade, o libro é considerado primeiro e por enriba de todo un “espazo”, no cal Claire 

Morel formula cuestións e onde atopa lugar para a experimentación. L'image (2008) nace a partir dunha 

publicación, en 1988, da obra de Samuel Beckett, L'image (1950), respectando o seu formato, 

composición tipográfica, deseño, e papel. Non obstante, Morel reduce o contido do libro ao seu elemento 

orixinal desaparecido: o texto de Beckett está desprovisto de calquera signo de puntuación. Morel reverte 

este proceso e insire os símbolos que faltan, dous puntos, puntos, paréntese e signos de exclamación, 

omitindo o propio texto, que se enfronta a unha existencia fantasmagórica.  

 
En Constellations (2009), Morel converte o manuscrito orixinal de Mallarmé para Le livre nunha serie de 

serigrafías que comportan censura, auto-censura, ilexibilidade e borradura. Para Mallarmé 2o mundo 

existe para rematar nun libro”. Entre as referencias literarias que inspiraron a traxectoria artística de 

Morel atópase a súa reinterpretación de La Biblioteca de Babel (1941), de Jorge Luis Borges, que lle serve 

á artista como material en bruto. As pezas poéticas de Morel evocan exemplos de poesía concreta na que 

os elementos lingüísticos (palabras, puntuación, liñas, etc.) empréganse como medios visuais e fonéticos 

de presentación, explicados con máis detalle no manifesto de Eugen Gomringer Vom Vers zur 

Konstellation (1955). As imaxinativas traducións do artista sobre o orixinal cuestionan a un tempo o seu 

propio contido e materialidade (ao igual que artistas conceptuais do talle de Douglas Huebler). Así, a obra 

de Morel vén precedida e condicionada por unha lectura detallada de fontes literarias orixinais. 
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Tania Mouraud 

París, Francia, 1942; vive e traballa en París 

 

Frise II : percevoirdiscerneridentifierreconnaître, 1992 

[Friso II: percibirdiscerniridentificarrecoñecer] 

Acrílico sobre madeira, friso, serie “Black Continent” 

29,5 x 888 x 20,5 cm  

Cortesía da artista e Galerie Dominique Fiat, París 

 

 
Cando Tania Mouraud descubriu un negativo fotográfico dun dos pósteres en branco e negro coa palabra 

“NI” (neither; tampouco) que compoñía o seu City Performance n° 1 (1978) —escrito en letras xigantes 

sobre 54 pósteres publicitarios de 3 x 4 metros e distribuídos por todo París—, atopou nesa imaxe a 

inspiración para as súas posteriores series “Black Power” e “Black Continent”. Creadas a partir do 

contratipo ou “negativo” dunha palabra ou secuencia de palabras, estas series consisten en formas 

negras xeométricas sobre lenzo ou relevo en madeira, que varían en profundidade e tipografía. Os 

espazos intermedios que rodean as formas negras convértense deste modo en parte constitutiva da obra 

e da súa interpretación, invertendo ao mesmo tempo a orde xerárquica das formas pictóricas con 

respecto ao seu soporte. Presentada no Frac Lorraine e o MARCO, Frise II: 

percevoirdiscerneridentifierreconnaître (1992) componse de 39 elementos, creados a partir dos 

contratipos de catro palabras (infinitivos de verbos) ensartados xuntos. A experiencia de “percibir”, 

“discernir”, “identificar” e “recoñecer” non só se suxire no título da peza, senón a través da lectura lineal 

dos volumes negros escritos en minúscula. Atrae ritmicamente ao espectador e incítao a descifrar a súa 

mensaxe. 

 

En contraposición ao ritmo de lectura ao que estamos suxeitos nunha era de exceso de imaxes e 

información, a obra de Mouraud invita a unha lectura contemplativa e crítica. No seu comentario sobre as 

súas pinturas murais, compostas por enormes letras elongadas (a miúdo cunha lectura crítica ou política) 

Tania Mouraud reta ao espectado e diríxese a el a un tempo: “A escritura tan elongada fíxose ilexible, 

pero sempre hai alguén que a descifra. Falo para esta persoa; é unha confidencia”. 
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Anna Barham 

Sutton Coldfield, Reino Unido, 1974; vive e traballa en Londres, Reino Unido 

 

Narrate Lotus Pigment, 2010 

[Narrar o pigmento de loto] 

7 debuxos en bolígrafo sobre papel enmarcados en aluminio 

315 x 91 x 4 cm 

Cortesía de Anna Barham e Arcade Gallery, Londres 

 

 
Existe unha dobre interpretación na obra de Anna Barham Narrate Lotus Pigment, un debuxo multipanel 

que, de lonxe, se percibe como un grupo de formas abstractas, que recordan a mapas, pero que ao 

aproximarnos, revelan unha composición en fervenza de anagramas dispostos nunha cuadrícula.  

 
O anagrama, motivo recorrente no traballo de Barham, está suxeito a variacións, entre as que se inclúen 

series de debuxos, videoproxeccións, pezas de audio como parte dunha instalación ou o recente libro-

publicación Return to Leptis Magna, escrito exclusivamente a partir de anagramas. Unha visita a unhas 

ruinas arquitectónicas trasladado a Inglaterra dende Leptis Magna —cidade da antiga Roma en territorio 

da actual Libia— podería considerarse clave na fascinación de Barham polos anagramas. Os fragmentos 

arquitectónicos (ou bloques de construción) que foron trasladados dende a ruína orixinal, redispuxéronse 

un tras outro —do mesmo modo que as letras no alfabeto— e renomeáronse. Non obstante, non é o lugar 

en si o que interesa á artista, senón a construción fragmentaria que representa: encher o que non está 

aí, activar a propia imaxinación. 

 
Narrate Lotus Pigment toma as letras de Return to Leptis Magna como fonte e punto de partida. 

Aparentemente, esta frase contén o potencial para construír un número infinito de anagramas e liñas de 

nova configuración, escritos de xeito sistemático e debuxados en bolígrafo sobre papel. En palabras da 

artista, a regra é sinxela: “(...) cada liña debe conter polo menos tres letras na mesma orde que a que a 

precede. Estas letras repetidas alíñanse á súa vez a unha á outra, e así os debuxos zigzaguean ou 

divídense pola páxina”, interrompendo deste modo a lectura. Ademais, créanse “ocos” ou espazos en 

branco no conxunto da instalación, onde as liñas individuais lidas xuntas se poden tomar como 

fragmentos dunha narración. 
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Dora García 

Valladolid, 1965; vive e traballa en Barcelona 

 

Todas Las Historias, en continuidade dende 2001 

Performance 

Cortesía da artista 

 

 
“Un home/unha muller recita en voz alta todas as historias do mundo. Cando remate, todas as historias, todos os 

homes e todas as mulleres, todo o tempo e todos os lugares pasaron polos seus beizos”. 

Dora García, Todas Las Historias 

 

Con máis de 2.500 historias en 2011, a colección de Todas Las Historias aumenta día a día. Calquera con 

vontade de contribuír ao proxecto web participativo de Dora García (en continuidade dende 2001) deberá 

colgar un resumo da historia —preferiblemente que non supere as catro liñas— no weblog da artista: 

http://www.doragarcia.org/todaslashistorias/ 

 
Posteriormente, estas historias fragmentarias clasifícanse en diferentes categorías, ao igual cas entradas 

dunha enciclopedia. Cada segundo pódese engadir unha contribución, o que presenta un novo reto para o 

lector. Tal como destacou sucintamente a artista, a palabra española “contar” ten dobre significado: 

enumerar e narrar. Ademais, o weblog invita ao lector a ser a un tempo escritor e comentarista, e 

viceversa.  

 
Exposta no Frac Lorraine e o MARCO, a performance Todas Las Historias segue un protocolo específico. 

Nun intento por recitar as historias —extraídas do arquivo de contribucións da artista— de principio a fin, 

unha persoa pode ler ata case o límite das súas forzas... Todas Las Historias formula cuestións sobre a 

interpretación ou a autoría da obra. Ademais, os diferentes traballos que compoñen Todas Las Historias 

(weblog, publicacións escritas, performance, etc.) exploran as nocións dunha lectura (espazo) privada 

fronte a unha pública na que non ten cabida a dúbida: que é "real" e que é ficción?; que improvisación e 

que organización? Compostas profusamente, estas elocuentes liñas responden a temas e obsesións 

recorrentes.  

 
Dende as orixes do proxecto viñéronse publicando unha serie de libros, distintos os uns dos outros, un 

dos cales (vol. III) se pode consultar na Biblioteca-Centro de documentación do Museo. Para a mostra do 

MARCO, as historias se traduciron por primeira vez ao galego e as lecturas terán lugar nesta lingua. 


