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L’antic adagi llatí «Si vis pacem, para bellum», pot traduir-se com 
«Si vols la pau, prepara’t per la guerra». D’aquell “para bellum” va 
prendre el nom la famosa pistola semiautomàtica més utilitzada a 
Occident. “Para Bellum 12mm” és un cicle de sis exposicions que 
mostren el treball de dotze artistes que, prescindint de la imatge 
explícita de l’horror, mostren l’experiència bèl·lica des dels flancs a 
vegades invisibles de la vigília i la seqüela. Una experiència produc-
tora de por, en la premissa (socialització de la violència, indústria 
armamentística...) i en la conseqüència (exili, diàspores i ruïna...)

Els Llistats d’Ignasi Aballí són inventaris construïts a partir de titulars mediàtics. 
Aballí retalla minuciosament xifres i dades de qualsevol tipus que apareixen als 
diaris, i després les ordena en grups: quantitats de persones, de morts, ferits o 
desapareguts, períodes de temps, sumes de diners, etc. Aïllant la informació del 
seu context, reordenant-la i combinant-la de nou es produeix un canvi important 
tant visual com conceptual: el resultat són fragments de la realitat convertits 
en índexs abstractes. A Ideologies II i Països III es quantifiquen, respectivament, 
diversos modes d’insurgència inacceptada i diferents nacionalitats que, d’alguna 
manera, la nostra posició hegemònica considera estigmatitzades. En tots dos 
casos, el món real ha estat filtrat per una atroç perspectiva mediàtica que redueix 
i encasella els esdeveniments com a mers senyals de conflicte. Una evident acti-
tud defensiva i d’acusació subjau en els llistats, convertits ara en una advertència 
sobre els prejudicis que ens preparen per a la contesa. 
Llistats és un clar exemple de com Aballí, des de finals dels anys vuitanta, tendeix 
a utilitzar elements conceptuals de manera que la idea prevalgui sobre el fet 
material de l’obra, deixant que les referències i els suggeriments ocupin el lloc 
dels objectes o les persones a qui al·ludeixen. 
El mateix Aballí ha declarat que un dels aspectes que li interessa més en aques-
tes obres és la seva relació amb la realitat: “No són xifres inventades, sinó que 
corresponen a situacions reals. Aïllo les xifres; les recullo diàriament, i després 
les reordeno. Durant aquest procés de reordenació succeeix un important canvi, 
visual i conceptual: una imatge en la qual apareixen números de morts sense cap 
referència és una abstracció de la mort. Si es tracta de quantitats de diners, passa 
a ser una abstracció sobre l’economia, etc. Per a mi, són fragments de la realitat 
extrets d’un element que reflecteix la realitat: el diari.”

LLISTATS. IdeoLogIeS II. 2007. ImPrESSIó DIgItAL SOBrE PAPEr 
fOtOgràfIc, 155’5 x 108 cm. PAïSoS III. 2007-2009. ImPrESSIó DIgItAL 
SOBrE PAPEr fOtOgràfIc, 155’5 x 108 cm. 
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RIchARd MoSSe 

Al treball Leviathan –el monstre marí segons la tradició bíblica– es projecten 
simultàniament dos vídeos que recullen les imatges del rescat aquàtic de dos 
avions. Els aparells, caiguts per raons diverses i en llocs diferents, no obstant 
això apareixen units per un nexe carregat de simbologia. La pantalla de l’esquerra 
mostra un bombarder de les forces Armades Americanes caigut al Vietnam, i 
traslladat fins al mar de Phuket per a una nova modalitat del turisme d’immersió. 
A la pantalla dreta, un avió comercial d’US AIrWAYS és rescatat a les aigües del riu 
Hudson de Nova York. malgrat el potencial estètic i simbòlic de les imatges del 
desastre, mosse s’interessa sobretot per les interseccions amb què el neolibera-
lisme global gestiona la història.

LevIAThAn. 2009. VíDEO. 11’18’’

cortesía Estrany de la mota



Barcelona, 1958.
Va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona, ciutat on treballa i resideix.
Des de 1990 ha fet exposicions individuals tant en galeries com en institucions públiques 
nacionals i internacionals com a la fundació Bayer Leverkusen (Alemanya), a la galeria Anto-
ni Estrany (Barcelona), a la galeria Elba Benítez (madrid), a la galeria Pedro Oliveira (Porto), 
a la galeria Estrany-de la mota (Barcelona), a la Nouvelle galerie (grenoble), al museu de 
Belles Arts (Santander), a l’Espacio Uno, al museu Nacional centre d’Art reina Sofia (madrid), 
al mAcBA (Barcelona), a la fudação Serralves (Porto), a l’Ikon gallery (Birmingham) o al ZKm 
(Karlsruhe). Entre les exposicions col·lectives en què ha participat recentment destaquen 
les celebrades a la galerie Olivier messen (Brussel·les), a la gagosian gallery (Nova York), al 
museu d’Art contemporani, mArcO (Vigo), al centre Huarte (Navarra), al mAcBA (Barcelona), 
al centre National d’Art contemporain Villa Arson (Niça), a la fondation maeght (Saint-Paul 
de Vence), al museu Patio Herreriano (Valladolid) o a l’Artium (Vitòria), entre d’altres.
Ha participat en biennals internacionals de prestigi com la recent 52a Biennal de Venècia, la 
Biennal Sarjah 8 o l’xI Biennal de Sydney.

IGNASI AbAllÍ 

Irlanda, 1980.
Viu a Nova York i viatja gràcies a una beca de Leonore Annenberg a Performing and Visual 
Arts. Va rebre de Yale un mfA en fotografia (2008) i un diploma postgraduat de goldsmiths 
college en Belles Arts (2005). mosse està representat per la galeria Jack Shainman de Nova 
York. El 2010 el seu treball serà exposat a la Biennal fotofest 2010 (Houston), Storefront for 
Art and Architecture (Nova York) i musée de l’Elysée (Lausana).

RIchARd MoSSe 

Varsòvia, 1966.
Va estudiar a la facultat d’Escultura de l’Acadèmia de Belles Arts a Varsòvia i a la gerrit 
rietveld Academie a Amsterdam. El 2005 va representar al Pavelló Polonès a la 51a Biennal 
de Venècia. El 2007 va participar a la Documenta12 de Kassel i a la Segona Biennal d’Art 
contemporani de moscou. Al momA va mostrar recentment la seva nova pel·lícula Sculpture 
Plein-air, Swiecie dins de “Project 91”. Artur Zmijewski està considerat una de les figures 
radicals més prominents de l’escena artística polonesa, amb una obra preocupada pels 
nombrosos problemes socials. Examina ben sovint els mecanismes de poder i opressió 
dins de l’orde social establert –així com conflictes que afronten amb la violència–. A més, 
els seus treballs examinen la relació entre les emocions extremes i les seves expressions 
físiques.

ARtuR ZMIjewSkI  

ARtuR ZMIjewSkI  

Al vídeo Them (2007), que va ser exposat a Documenta 12, Zmijewski va recon-
ciliar en un sol espai els representants de quatre grups ideològicament extrems: 
un grup de dones catòliques conservadores, un grup fonamentalista jueu juvenil, 
un grup d’activistes dels drets civils i representants de l’organització nacionalista 
“tota la Joventut de Polònia”. En el transcurs de la trobada, Zmijewski va manifes-
tar que aquest podria ser definit com un joc o com un experiment social. Segons 
les regles, que va definir l’artista, es va demanar als participants que expresses-
sin els seus principis ideològics mitjançant l’ús d’imatges i altres símbols gràfics 
amb la finalitat d’establir un diàleg entre els diversos grups. El taller va constar de 
quatre reunions que implicaven nombrosos arguments i temptatives de convicció; 
el nivell de violència visual i verbal es va intensificar en cada reunió. Amb aquest 
treball, Zmijewski posa al descobert la lògica dels conflictes basats en creences 
fanàtiques.

TheM. 2007. VíDEO. 27’
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6 > Ignasi Aballí. Llistats
7 > Richard Mosse. Leviathan
8 > Artur Zmijewski. Them
Del 5 de febrer al 21 de març de 2010
Sala 2 / La galeria 
Cicle “Art i guerra” (temporada 2009-2010)

Horari:
De dimarts a divendres, de 5 a 9 del vespre; dissabtes, diumen-
ges i festius, d’11 a 2 del migdia i de 6 a 9 del vespre; dilluns, 
tancat. 
Horari d’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre): de dimarts a 
diumenge, de 6 a 9 del vespre; tancat els dilluns i els dies 24 de 
juny, 27 de juliol, 15 d’agost i 11 de setembre).

Inauguració: divendres 5 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre.
 
c. d’Argentona, 64. 08302 Mataró (Barcelona)
tel. 937 41 29 30
calarenas@ajmataro.cat
www.mataro.cat

Para bellum 12mm (1/2/3) _ 08.10.09/13.12.09
Para bellum 12mm (4/5) _ 18.12.09/31.01.10
Para bellum 12mm (6/7/8) _ 05.02.10/21.03.10
Para bellum 12mm (9/10) _ 26.03.10/16.05.10
Para bellum 12mm (11) _ 21.05.10/04.07.10
Para bellum 12mm (12) _ 09.07.10/26.09.10

Amb la col·laboració de: 

cA l’A R e n A s  centre d’Art
Museu de MAtAró


