
Amissio

Abstract:
Aquest projecte consisteix en realitzar una publicació al voltant d'un viatge deriva de sis mesos en autoestop.  
Produiré un arxiu analògic format per entrevistes i paisatges d'audi, dibuix i fotografia documental i objectes 
miniatura que setmanalment enviaré en paquet postal des d'on em trobi fins al punt de partida.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1. 1. Introducció
2. 2. Descripció conceptual i procesual

   2.1 Autoestop com a deriva
   2.2 Arxiu
   2.3 Enviament
   2.4 Publicació

3. 3. Calendari
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1. Introducció
Parteixo d'un context vital basat en l'experiència i la identitat del recorregut, del viatge i els espais oberts. Uns 
viatges de llarg i curt recorregut com a pràctica artística, basats en hàbits alternatius com l'autoestop. 
L'autoestop i el recorregut que comporta dona resposta a aquest món limitat pel temps, l'espai i la por.
L'autoestop i la deriva m'han servit com a punt de partida per operar i trobar connexions entre el viatge i la 
meva pràctica.
El viatge s'ha convertit per a mi en un espai de producció. Un espai obert a petites intervencions i reflexions 
que funcionen com a taller.
En aquest projecte, d'una manera conscient proposo el viatge partint d'una metodologia clara per tal de 
generar un inventari i profunditzar més amb la deriva com a proposta i procés.
 
2. Descripció conceptual i processual
 
El projecte es desplega en quatre fases:

1. Autoestop com a deriva
2. Arxiu
3. Enviament
4. Publicació

1. Autoestop com a deriva
 
Fer autoestop avui en dia significa recuperar una tradició perduda al nostre país a més d'entendre el viatge 
com a ritual. Proposo l'autoestop com a manera de reciclar recorregut generant noves derives.
Surto de Barcelona. Pregunto al conductor si puc unir-me a la seva ruta sense saber on va i accepto el seu 
destí. Així vaig sumant recorreguts durant sis mesos.
La deriva, entesa i treballada anteriorment pels dadaistes i els situacionistes s'ha concebut com a joc. Un 
recorregut no lineal on l'objectiu és d'incertesa constant.
Una estratègia per fugir del recorregut convencional i entendre una nova possibilitat de moviment i concepció 
del viatge no entès com a mercaderia.

2. Arxiu



Plantejo quatre arxius que funcionen com a nexes i vincles per a cartografiar l'experiència de la deriva:
2.1. Dibuix documental: 
Entenent el dibuix com una eina de treball i diàleg que em permet entendre i relacionar-me amb l'entorn.
Realitzaré una llibreta setmanal  on hi constaran apunts i notes, els espais on dormiré, els conductors que em 
portaran, els espais de trànsit (benzineres, rotondes, semàfors, cunetes, peatges,...) i altres objectes i 
paratges d'atenció.
 2.2 Arxiu sonor:
Un arxiu de so per enregistrar entrevistes realitzades als pilots sobre la concepció respecte l'autoestop.
I cartografies de paisatge sonor.
 2.3 Fotografia
 L' us de la fotografia ens permet arxivar d'una manera espontània els moviments i llocs de pas.
 2.4 Objectes
Recollir objectes nòmades miniatura trobats en espais de trànsit que interaccionaran amb la resta de l'arxiu.
 
3. Enviament
 
Tot el material és enviat setmanalment fins al punt de partida del viatge, mitjançant el correu ordinari postal. 
D'aquesta manera s'estableix una relació directe entre el subjecte viatjant i l'obra arxiu que també acaba 
viatjant i tornant al punt d'inici. Utilitzo aquest mètode analògic d'enviament per recuper, igual com faig amb 
l'autoestop, certes maneres que s'estan perdent dins  de d'immediatesa i la sobreproducció d'informació.
A partir d'un enviament fragmentat de l'arxiu, composem una obra per capítols que permetrà un ordre i 
acumulació.
 
4. Publicació
 Una vegada finalitzat el recorregut, s'ajunta tot l'arxiu que posteriorment serà seleccionat de manera que se'n 
puguin treure unes conclusions i poder-ne confeccionar un llibre-objecte únic.
 
 
3. Calendari (11 mesos)
 Fragmentat en tres parts:
 Primera fase: 3 mesos 
 Segona fase: 6 mesos
 Tercera fase: 2 mesos

- Primera fase; plantejament del viatge i preparació logística
 - Material necessari:
 Material bàsic per viatjar (sac, motxilla, utensilis de cuina...)
Material per desenvolupar l'arxiu: Càmera de fotografia digital amb targetes de memòria i bateries,  llibretes, 
llapis i bolis, equip d'aquarel·la, gravadora de so, trípode, 

⁃ Segona fase: sis mesos de viatge deriva:

⁃
            1. Recol·lectar/producció d'arxiu
            2. Empaquetar:
            3. Enviament postal de 24 paquets un cada setmana,
           
- Dos mesos edició i publicació:
 
            1. Ordenar
            2. Muntatge/edició



            3. Publicació
 
 


