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Denys Blacker (Londres, 1961) va iniciar la seva carrera 
artística en l’àmbit de l’escultura, disciplina en què es va 

graduar l’any 1985 a la Chelsea School of Art. Actualment està 
finalitzant un doctorat a la Universitat de Northumbria, a 

Anglaterra. Amb la voluntat de repensar el paper de l’artista 
en el procés de creació, i també els diferents significats 
de les peces que modelava, va començar a participar en 

els processos de creació com a objecte i subjecte artístic, 
fins al punt d’esdevenir una artista de performance de 

referència que acumula més de vint anys de trajectòria 
professional. Durant els propers mesos, de juny a setembre, 

l’artista presentarà una exposició al Bòlit, Centre d’Art 
Contemporani. Girona, que en paral·lel inclou residències 

d’artistes i tallers.

DENyS 
BlACkER
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En molts espais museís-
tics o sales d’exposici-
ons és habitual veure 
performance per mitjà 
de suports audiovisuals 
(videoinstal·lacions) o 
fotogràfics, abans que 
no pas l’acció executada 
en directe. És aquest un 
suport fidedigne del que 
representa la vivència in 
situ d’aquesta disciplina?
Utilitzar la fotografia o el 
vídeo per a documentar la 
performance és la manera de 
fer-la perdurar en el temps. 
Hi ha artistes pels que fins i 
tot és més rellevant el procés 
de documentació que l’acció. 
A més a més, passa que quan 
les performances no s’enre-
gistren i, per tant, no s’arxi-
ven, per la història és com si 
no haguessin esdevingut. La 
performance és una forma 
d’art amb rellevància, i en 
conseqüència és important 
que deixi alguna mena de 
rastre per comunicar què 
s’ha fet. De vegades, també 
passa que els suports en què 
decidim deixar l’empremta 
passen a ser part de la matei-
xa acció. Per exemple, Haley 
Newman és una artista 
anglesa que ha desenvolupat 
falses performances i les ha 
documentat, de manera 
que les seves intervencions 
prenen sentit a partir del 
suport que les recull i les 
reprodueix.

Vivim en un món cada 
vegada més virtual. Cada 
dia és més habitual veure 
com les persones accedei-
xen a les experiències a 
través d’eines i aplicaci-
ons cent per cent tecnolò-
giques. Així, pel que fa a 
la vivència de la realitat, 

estem vivint, veritable-
ment, una època de canvis 
molt intensos. En aquest 
marc, la performance és 
un antídot?
En la vida actual passem 
moltes hores assegudes. 
També estem acostumades 
a rebre la cultura de forma 
passiva, generalment mirant 
i escoltant. La performance 
ofereix la possibilitat d’en-
trar en un espai on la relació 
entre l’artista i l’altre no és 
passiva. Com a espectado-
res, quan veiem un altre cos 
moure’s el nostre cos també 
s’activa i pren conscièn-
cia. En aquest sentit sí, la 
performance es converteix en 
un possible antídot per a la 
passivitat. Les persones que 
vénen a veure una perfor-
mance és perquè volen viure 
una experiència real, amb 
tots els seu sentits.

En quin moment vas de-
cidir prendre part en l’art 
d’acció?
Els meus inicis van ser en el 
camp de l’escultura. Quan 
treballava els materials, com 
el fang, i els objectes que mo-
delava, sentia que la matèria 
contenia una energia vital. 
Aleshores vaig començar 
a plantejar-me com podria 
capturar totes aquestes sen-
sacions a l’interior de l’objec-
te. Vaig començar a utilitzar 
cada vegada més el propi cos 
en el procés de fer escultu-
res, i al final vaig acabar més 
interessada en el procés de 
fer que en els objectes.

La performance implica 
ser plenament responsa-
ble d’un  mateix? Prendre 
consciència absoluta del 
cos?
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Òbviament en el moment de 
l’acció poden passar coses 
no previstes, hi ha certa part 
d’improvisació que permet 
flexibilitat i obertura als 
canvis. Això, però, no vol dir 
que hi hagi la necessitat de 
portar a terme una pràctica 
corporal concreta. Algunes 
artistes de performance 
desenvolupen un treball de 
consciencia corporal, però 
d’altres no. La performance 
és un camp molt divers i 
cada artista troba la seva 
manera de fer. En aquest 
sentit, és la responsabilitat 
de cada artista actuar de 
manera ètica. Ser sensi-
ble a l’altre requereix una 
consciencia que va més 
enllà del jo, implica que 

hem de pensar també en la 
consciencia de l’altre. Per 
a mi és important integrar 
els processos de raona-
ment paral·lelament a les 
formes de saber que són més 
viscerals, com la intuïció o 
l’espontaneïtat. Per això en 
aquest moment m’interessa 
el tema de la sincronicitat i 
la telepatia.

Aquest és el camí per 
anular la passivitat in-
trínseca en la concepció, 
majoritària, de l’espec-
tador? Quin paper juga la 
contemplació?
El procés creatiu sempre 
té una base contemplativa. 
Necessitem aquest espai 
d’atenció abans de crear, 

lluny dels altres, per poder 
pensar, idear, intuir i saber. 
Quan arriba el moment de 
fer la performance entrem 
en una altra zona, un espai 
compartit en el qual es 
plantegen moltes preguntes 
en relació a la presència 
de l’altre. Sobretot podem 
abordar les qüestions de 
convivència intel·ligent, per 
no caure en la manipulació 
de la gent, perquè és evident 
que als espectadors no els 
demanem una participació 
obligada. La performance 
obre espais d’intervenció 
dins dels que et pots trobar 
amb la possibilitat i la lliber-
tat de qüestionar les fronte-
res entre el “tu” i el “jo”.
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No estem acostumats  a 
disposar de gaires espais 
que possibilitin aquests 
processos de reflexió...
Una cosa fonamental és 
l’educació. És terrible que 
a les escoles no hi hagi 
programes que permetin 
un acostament a les arts: 
arts visuals, dansa, teatre, 
música contemporània. El 
programa actual, neolibe-
ral, prefereix donar suport 
econòmic a la indústria i la 
tecnologia. Hem de seguir 
lluitant perquè es valori el 
que fem. Davant d’aquesta 
situació la performance et 
dona poder i et proveeix 
d’eines que et permeten pre-
guntar-te: fins a quin punt 
estic disposat a tolerar tot el 
que m’envolta? La llibertat 
és un tema que ens hauria 
de preocupar, cada vegada 
som menys lliures. La per-
formance és una forma d’art 
que protegeix el dret a ser 
lliure. Forma part d’aquesta 
llibertat l’obligació d’utilit-
zar la intel·ligència. És per 
això que dins de la per-
formance hi tenen cabuda 
una llista inacabable de 
disciplines teòriques que ens 
informen, com la ciència, la 
filosofia, la teologia, etc. En 
l’acció hi ha una base teòrica 
imprescindible per a poder 
sostenir els espais coherents 
d’investigació i producció i 
per poder comprendre la im-
portància que té, dins de la 
nostra societat, la interacció 
amb l’altre.

Sovint es percep la 
performance com una ac-
tivitat agressiva pel cos, 
mentre que en més d’una 
ocasió tu l’has descrit 
com una experiència res-

L’art implica tenir 
autocrítica 
i que la teva acció 
compti amb una 
motivació que 
vagi mes enllà 
d’allò personal
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ponsable i terapèutica, 
propera a la meditació.
Vivim en un temps molt 
violent, i cerquem formes de 
curar i de curar-nos. Amb 
això no vull dir que l’art 
hagi de ser terapèutic. L’art 
implica tenir autocrítica 
i que la teva acció compti 
amb una motivació que vagi 
més enllà d’allò personal. 
Les performances que són 
directament violentes a mi, 
personalment, no m’interes-
sen, crec que ja hi ha massa 

patiment al mon, però puc 
entendre les emocions que 
poden motivar una resposta 
violenta: la por, la frustració, 
el dolor... Per a mi la perfor-
mance sempre ha estat una 
via per tractar aquests te-
mes, no des de les emocions, 
sinó des del desafiament 
intel·lectual. Com ho podem 
canviar? S’han d’explorar 
les emocions pròpies i no 
provocar aquelles altres 
que, potser, no són nostres. 
La transformació d’aquests 
traumes en un món sense 
violència és el repte del 
nostre temps.

Estem parlant d’un art 
anàrquic?
L’anarquia, com l’entenc jo, 
es basa en aconseguir cons-
truir un món en què cada 
persona tingui dret a desen-
volupar la seva vida i realit-
zar les seves accions de la 
millor manera possible. La 
performance és una manera 
d’art que dona la mateixa 
importància a la realització 
personal de les persones. Pot 
ser que la performance hagi 
estat poc visible, i per aquest 
motiu es pot percebre com 
una disciplina alternativa. 
Aquesta poca visibilitat té a 
veure amb que el fet que al 
prinicpi els circuïts oficials 
i institucionals de l’art no 
estaven oberts a la perfor-
mance, però amb el pas del 
temps aquesta situació s’ha 
capgirat i ara es considera 
un art més respectat.

Durant els darrers anys 
hi ha hagut una evolu-
ció i cada vegada és més 
present en els espais d’art 
contemporani...
Sí, perquè és una pràctica 

que no costa gaires diners. 
No hi ha obres per assegu-
rar, ni pressupostos de man-
teniment, ni de seguretat... 
Això ha provocat que, sobre-
tot durant els anys de la crisi 
econòmica, molts espais 
l’hagin vist com una alter-
nativa plausible per comple-
tar les programacions. Ara 
bé, malgrat que el desenca-
denant de la popularització 
de la performance hagi pogut 
ser aquest, no deixa de ser 
evident que és un art que ha 
anat guanyant terreny. Jo 
mateixa organitzo el FEM, 
Trobada Internacional de 
performance / art d’acció a 
Madremanya. També, per 
exemple, la Tate Modern 
de Londres va fer una gran 
aposta el 2012 en inaugurar 
una sala exclusivament pen-
sada per a la programació 
de noves formes artístiques 
(projeccions, performan-
ce...). Pel que fa a Girona 
cal dir que els darrers anys 
hem comptat amb un bon 
suport, el Bòlit, Centre d’Art 
Contemporani. Girona, 
que actualment és un espai 
disposat a obrir finestres per 
als artistes de performance i 
que dona suport als nostres 
projectes.

Així, la performance s’ha 
acabat inserint en el cir-
cuit oficial...
Però tot i així el suport per 
part de les institucions 
continua essent precari. A 
vegades sembla que s’ha 
de recordar que les insti-
tucions hi són per servir al 
poble, i no al contrari, així 
que continuarem treballant 
i seguirem fomentant una 
manera de viure que es basa 
en el respecte cap a totes les 
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formes de vida que configu-
ren aquest planeta. Ecologia, 
economia són paraules i es-
pais de participació ciutada-
na que es troben en la base 
del que ens envolta i que, per 
tant, hem de treballar per 
mantenir i cuidar. Eco ve del 
grec oikos, que vol dir casa. 
És la nostra casa. En aquest 
sentit, la performance esdevé 
un camí i una metodologia 
que hom és lliure d’escollir 
per exercir aquest deure de 
protecció de l’entorn. 
Cal dir, però, que el desen-
volupament de l’estat del 
benestar també ha jugat un 
paper important a l’hora de 

garantir aquesta llibertat 
d’acció. L’accés a l’educació 
i, sobretot, a la informació 
ha provocat que avui hi hagi 
més gent més oberta, més 
formada i informada que te-
nen ganes d’anar més enllà 
de la seva realitat immediata 
i de la seva zona de confort. 
Ha augmentat la demanda 
perquè ha augmentat el 
desig de ser lliures i, a través 
d’aquesta voluntat, incidir 
en el curs de la realitat. 
Sembla molt complex, però 
realment és molt senzill. 
Es tracta d’un moviment 
subtil, de petits gestos amb 
la capacitat de transformar 
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el més quotidià en quelcom 
mitològic, màgic.

Segueix havent-hi moltes 
persones a qui això no 
agrada.
Evidentment, no deixa de 
ser un procés que necessita 
d’una implicació efectiva en 
les maneres de fer i de pen-
sar. Precisament per això 
animaria a tothom a qui no 
li agradi la performance a 
tornar-hi una altra vegada. 
Si un dia anem al cinema i 
no ens agrada la pel·lícula 
que hem vist no deixarem 
d’anar-hi per sempre més. 
Passa el mateix amb la 

literatura, si no ens agrada 
un llibre no desterrarem la 
lectura per sempre més. Tor-
narem al cinema i tornarem 
a la biblioteca. Doncs amb la 
performance l’exercici ha de 
ser exactament el mateix.

De fet, és una oportunitat 
exclusiva per veure una 
acció que no tornarà a 
esdevenir-se mai més. És 
una experiència artís-
tica irrepetible, un bon 
reclam.
L’acció cada dia és diferent, 
és clar. La performance és 
efímera, perquè és impossi-
ble que cada dia hi intervin-

guin els mateixos factors. 
L’espai pot haver canviat, el 
públic pot no ser el mateix, 
tampoc l’artista no és el 
mateix que el dia anterior, 
ha evolucionat una mica 
més. Les condicions climàti-
ques, l’estat d’ànim... És un 
moment viscut, compartit 
entre l’artista i tots els que 
decideixen acompanyar-lo, 
que cap d’ells podrà tornar 
a repetir mai més. En el 
teatre més tradicional, per 
exemple, els actors memo-
ritzen: el text, els passos, 
els gestos..., dramatitzen. 
Podem dir que una funció 
mai serà exactament la ma-
teixa que l’anterior o que la 
següent, però seran gairebé 
idèntiques. Si més no, hi ha 
la voluntat que sigui així. 
En la performance aquest 
objectiu no hi és. L’artista no 
té cap intenció de reproduir 
un mateixa acció de manera 
memoritzada. Al contrari, 
la voluntat és desenvolupar 
l’acció atenent els aspectes 
reals que intervenen en 
aquell moment precís.

Per tant, la performance, 
o si més no, la manera 
com aquesta entén la 
pràctica artística,  és el 
que pot acostar-nos més 
a l’essència real i primera 
de l’art?
És una oportunitat per 
pensar i per interactuar. Per 
formar part d’un grup de 
persones diverses que vol 
comprendre millor i amb 
més profunditat. Anar més 
enllà dels límits estipulats. 
No tot es resumeix en el 
consum, hi ha altres ma-
neres d’aprendre, d’experi-
mentar i de passar-s’ho bé. 
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L’arrel d’aquesta percep-
ció es troba en l’educació?
En aquest país no s’aposta 
per les humanitats, mentre 
que són una branca essencial 
del coneixement. Estem par-
lant d’una font inesgotable 
de riquesa social. L’art està 
vinculat a la naturalesa i als 
ésser vius. Donar l’esquena 
a aquesta realitat és un gran 
error. És trist que es prioritzi 
la ciència i la tecnologia o, 
si més no, que se’ls doni 
certs privilegis. Programar 
classes d’art contemporani a 
les escoles és una necessitat, 
i no em refereixo al dibuix 
tècnic, que és el que molts 
centres educatius impartei-
xen a les aules de plàstica. I 
també classes de conscièn-
cia corporal o dansa. No ens 
ensenyen a estar en silenci 
amb nosaltres mateixos, i 
aquest és un condicionant 
imprescindible per a la refle-
xió i per a qualsevol exercici 
d’autodescoberta.

Quin és el concepte en 
què es basa la teva pràcti-
ca? Quina és la seva carac-
terística principal?
La meva pràctica de per-
formance es basa en una 
investigació contínua que va 
canviant amb els anys. Se-
gueixo la línia d’algun tema 
que m’entusiasma, i aquest 
em porta a un altre, i a un 
altre... És un camí, un procés 
orgànic que vas fent tota la 
vida. Ara mateix m’interes-
sa molt la sincronicitat, la 
telepatia, la interconnexió; 
temes que estem treballant 
amb el grup Ocells al Cap, 
en el qual som totes dones, 
i que he investigat en la tesi 
que estic a punt de presentar.

I sobre el projecte que 
presentes al Bòlit... Què 
és Mons paral·lels?
El projecte que presento 
al Bòlit, Mons paral·lels, és 
una obra que consisteix en 
sis vestits fets amb cerà-
mica. Cadascun d’aquests 
vestits–mapa representa una 
visió del món des d’un oceà: 
Àrtic, Atlàntic, Pacífic, Índic 
i, finalment, l’Antàrtic. Tots 
ells són el resultat d’una 
sèrie de cinc performances 
presentades a diferents paï-
sos. Juntament amb aquests 
mapes exposo altres peces 
d’escultura, vestits, i també 
faig visible tota la part de la 
meva pràctica com a orga-
nitzadora, fent accessible 
l’arxiu dels festivals que he 
organitzat durant els últims 
quinze anys. A més a més, hi 
haurà un programa d’acti-
vitats paral·leles, que anirà 
des de juny fins a setembre, 
que inclou xerrades, taules 
rodones, tallers i perfor-
mances, algunes d’elles 
participatives. Us animo que 
consulteu la programació 
quan estigui tancada i que 
vingueu!
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La 
performance 
et dona poder i 
et proveeix
d’eines que 
et permeten 
preguntar-te: 
fins a quin punt 
estic disposat 
a tolerar tot el 
que m’envolta?  


