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CURRÍCULUM IRENA VISA  (Banyoles, 1985) és llicenciada en Comu-
nicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra. Ha 
estudiat Arts Aplicades a l’Escultura a l’Escola La Llotja, i 
recentment ha finalitzat el Máster en Producció i Recerca 
artística de la Universitat de Barcelona. La seva obra gira 
al voltant dels relats que es creen a partir de la imaginació, 
la memòria i l’experiència. Els seus projectes generen una 
documentació a partir d’aquests tres conceptes per fer-los 
visibles. La seva obra s’ha pogut veure a Sala d’Art Jove, a 
la Fundació Miró, a l’espai Bòlit, a la Galeria dels Àngels, 
o la Casa de Cultura de Girona, entre d’altres. Ha format 
part de la companyia teatral banyolina Pocapuc, i ha estat 
artista resident a l’Institut Pere Alsius a la convocatòria Bòlit 
Mentor 2017. Actualment està treballant amb el director 
Pau Masaló per dur a terme la dramaturgia d’una peça 
sobre el concepte de cos i identitat nacional. 

 



Exposicions individuals

2016 – Vestíbul Fundació Miró, Barcelona
2015 – Escola tècnica superior d’arquitectura del Vallés.
2015 – Galeria La Puntual, Sant Cugat.
2014 – Co-Espai, Girona.
2014 – Galeria La Xina, Barcelona.
2014 – Sala d’Art Jove, Barcelona.
2014 – (A)phonica. Banyoles
2013 – Sala Mutuo, Barcelona.

Exposicions col·lectives

2019 – Biennal d’Art de Girona 
2019 – “Objecte d’estudi”, Galeria Àngels 2, Barcelona
2019 – “Anar i tornar de Brossa”, Sala Uclés, Badalona
2018 – 2019 “Modernitat amagada / Pavelló Sert”. MAC, 
Mataró.
2016-2018 – “Caminar sobre el gel”: Bòlit, Girona; Arts 
Santa Mónica, Barcelona; MAC, Mataró, Centre d’Art Ma-
ristany,  Sant Cugat del Vallés.
2017 – Wireless f(r)iccions d’adolescencia. Bòlit, Girona
2015 – “La lentitud”, Galeria Eat Art, Banyoles
2015 – AmbArtGent. Diputació de Barcelona.
2013 – Triple Salt Mortal. La Capella, Barcelona.
2013 – Els colors de la matèria. DHUB. Barcelona.
2013 – Premis ArtFAD, DHUB. Barcelona.
2013 – Festival Plaga, Barcelona
2013 – Bienal d’Art de Girona – Casa de Cultura de Giro-
na.
2013 – Imaginatio(n)ow Tempe, Arizona, EUA.
2013 – Cartografies Urbanes. La Llotja, Barcelona

Premis i beques

2016 – Bòlit Mentor. Curs 2016/2017. Institut Josep Brugu-
lat, Banyoles.
2014 – Beca per producció artística, Sala d’Art Jove, Bar-
celona.
2013 – Berlinale Talent Campus, Festival Internacional de 
Cine de Berlín.

Tallers / Projectes educatius

Novembre 2019 - ONA. Projecte educatiu a Sant Andreu 
Contemporani. 

Maig 2017 - Tallers Eix Besòs, organitzats per Idensitat, a 
Trinitat Vella i Baró de Viver. 

Abril 2016 - Presentació del projecte Casa Bloc a la Funda-
ció Miró, dintre les jornades sobre el GATCPAC.

Gener 2015 - Participació en la taula rodona “Deslocali-
zaciones, estrategias y supervivencia desde lo emergente” 
organitzada per Sala d’Art Jove i Sala de Arte Joven de 
Madrid a la Sala Alcalá de Madrid, dintre les trobades 
amb artistes emergents “ÍDEM”.
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Fer veure (2019)  

El 80% dels terrenys dintre del jaciment d’Empúries encara estan 
per excavar. Aquesta extensió de terreny es presenta ara mateix 
com un conjunt de camps a l’espera de ser ruïnes. No tenen cap 
cartell indicador i no apareixen a cap postal: són espais coberts 
de vegetació en un coma de significat. A partir de les converses 
amb els treballadors del jaciment d’Empúries, he elaborat un ar-
tefacte en forma de llibre d’artista que representi aquesta tensió 
entre el que es veu i el que es mira.
Aquest llibre està contingut dins d’un bloc de ciment.
Només el propietari de la peça hi podrà accedir, si així ho de-
cideix. El llibre conté els desitjos de les futures troballes per part 
dels arqueòlegs, serigrafiats en tinta fotocromàtica que apa-
reixerà quan les pàgines vegin la llum.
Aquest projecte es complementa amb dues peces més:
una ocupació del terreny sense excavar durant una nit (Tie-
rras sin reclamar) i una audioguía per ser escoltada a través 
d’aquests espais (Una audioguía per mirar el que no es veu)

Un bloc de ciment, un llibre d’artista, un poster 70x100 cm.

Exposicions:  Galería els Àngels (Barcelona); Biennal d’Art de 
Girona. 
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Una audioguia per mirar 
el que no es veu (2019)
  

A partir de les converses amb Empar Espinosa, jardinera del 
jaciment d’Empúries durant 15 anys, he elaborat una audioguia 
per ser escoltada sobre els terrenys sense excavar del jaciment 
d’Empúries. A l’audioguia, es proposa una mirada sobre el 
terreny en clau paisatgística, i observant els indicis que ens dóna 
la natura sobre el contingut subterrani del jaciment.

Audioguia per ser escoltada al jaciment d’Empúries. Mapa de 
la part no excavada del jaciment. Duració total de l’audioguía: 
60 minuts dividits en 7 clips d’àudio.

Es poden escoltar els clips l’audioguia clicant en aquest enllaç: 
https://bit.ly/2Rk0OA6

He elaborat un petit resum de l’acció que es pot veure en aquest 
enllaç: https://vimeo.com/338302541
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Tierras sin reclamar 
(2019)
  

Per reclamar el dret del terreny arqueològic a ser simplement 
terreny vam ocupar l’espai sense excavar durant 12 hores, 
utilitzant l’espai al marge de la seva potencialitat. El dret a ser 
simplement una superfície on poder descansar. 

Una pancarta de 200x60cm amb la inscripció amb esprai ne-
gre: AIXÒ ES UN CAMP
Fotografies documentals de Sílvia Poch i vídeos documentals de 
Natxo Medina.
Dibuixos d’Anna Clemente.
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Ha plogut o han regat 
(2018) 

Els indicis ens ajuden a interpretar el món a partir d’experiències 
prèvies. Creant falsos indicis vull questionar aquesta relació. 

Accions de deslocalització d’indicis a diferents llocs entre Barce-
lona i Banyoles enregistrades fotograficament.

Dimensions variables. 10 impressions en paper. 
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Les dues antenes del re-
petidor de Rocacorba  
(2016)

“Les dues antenes del repetidor de Rocacorba (2016) reflecteix 
un procés de col·laboració grupal que especula amb la capa-
citat de comprendre i interpretar un paisatge mai vist. Com si 
d’un joc es tractés, l’artista defineix una sèrie d’instruccions i 
pautes que han de ser assumides pels participants: imaginar i 
dibuixar un lloc -l’estany de Banyoles, un territori de pertinença 
tel·lúrica per a Visa- únicament mitjançant una descripció textual 
escrita per ella mateixa i enviada per correu a cadascun d’ells. 
D’aquesta manera, la relació epistolar que defineix el procés de 
treball entre artista i col·laboradors culmina amb una col·lecció 
de postals de l’estany en què l’imaginari particular de Visa es 
confronta als múltiples suggeriments paisatgístics derivades de 
l’intercanvi.”
David Armengol, comissari. 

Instal·lació de 16 dibuixos.

Exposicions: Centre d’Art Maristany, Sant Cugat; MAC, Mataró; 
Arts Santa Mónica, Barcelona; Bòlit Rambla, Girona. 
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Thjis Desmet(c)



Imaginary USA (2013 - 
2019) 

Mai he estat als Estats Units. A vegades, però, tinc la sensació 
de ser-hi sense haver-me mogut del meu país. Aquestes són les 
fotos d’un viatge que no he fet.

17 fotografies de mides diferents
Projecció en loop de 23 minuts
Mapa

Al 2019 he recuperat el projecte, creant una serie de postals de 
les fotografies i que convido a deixar al costat d’altres postals 
per legitimar-les com a postals americanes. Actualment n’hi ha a 
Japó, Estats Units, Itàlia, Colòmbia, Moscú, i  Regne Unit. 

Exposicions:  La puntual (Sant Cugat, Barcelona); Co-Espai, 
Girona. Cicle comissariat per Azahara Cerezo;  Festival Plaga, 
Barcelona;   Biennal d’Art de Girona. Peça adquirida per la 
Casa de Cultura de Girona; Sala Mutuo, Barcelona. Exposició 
Individual; “Imaginatio(n)ow”, Arizona State University, Tempe, 
AZ. Estats Units. 
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“Archaeology is about limiting interpretations . . . about limiting 
connections, about proposing a truth or a fact. Art seems to be ac-

tually richer when it works through misunderstandings.”
Simon Callery, 2004
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Cita dins la tesi doctoral no publicada de Cameron, S. (2004). Art from archaeology: Simon Callery’s 
segsbury project in cross-disciplinary context. Universitat de Cambridge, Regne Unit.
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Un jaciment arqueològic és un espai amb múltiples capes 
de significat que tradicionalment s’ha tractat en clau museís-
tica. Però les seves característiques paisatgístiques afavo-
reixen que hi convergeixin molts usos i lectures diferents. A 
partir de les experiències recollides al terreny de Leskernick 
(Gran Bretanya) vull visibilitzar aquest espai en present, 
per acostar-me al territori des de les experiències que s’hi 
viuen avui en relació al seus usos en el passat. D’aquesta 
manera, busco llegir el jaciment en clau actual per ajudar 
a dispersar el poder14 que tradicionalment han generat les 
jerarquies arqueològiques i de coneixement científic.

14   Dispersar el poder” és una traducció pròpia de l’expressió 
“diffusion of power”, proposat per Margaret Conkey.
Bailey, D. (2012). Interview with Meg Conkey. Studii de Preistorie, 9, 9-23. 
Consultat el 10 de Novembre de 2019 des de: https://www.researchgate.net/
publication/ 264044130_Interview_with_Meg_Conkey_Studii_de_
Preistorie_volume_9_2012
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Durant l’any passat, vaig dur a terme el projecte “Fer veu-
re”, al jaciment arqueològic d’Empúries. En aquest projecte 
em vaig interessar per la visibilització del territori no exca-
vat i per intentar entendre el funcionament de la potenciali-
tat en el context arqueològic. El meu treball era un acosta-
ment molt lliure al fet arqueològic i vaig interessar-me per 
altres enfocs respecte l’arqueologia tradicional, més enllà 
de l’excavació científica.
Sospitava que hi havia molts factors que feien difícil aplicar 
un “mètode científic” i que, per tant, l’aleatorietat hi era 
molt present. En aquesta línia vaig trobar diferents textos 
sobre una corrent de crítica a l’arqueologia com a ciència: 
l’arqueologia post-processual. Aquesta crítica parteix de la 
base que l’arqueologia és una disciplina que es veu molt 
afectada per les interpretacions individuals i les casuísti-
ques concretes de cada cas i que, per tant, no és possible 
aplicar un mètode científic que pugui servir per totes les 
situacions.

Durant la meva recerca, que va durar uns nou mesos, vaig 
dur a terme entrevistes, passejades, moltes lectures i fins i 
tot vaig dormir sobre el terreny no excavat del jaciment. 
Però el gir del projecte va venir de la mà de la jardinera 
del jaciment, que em va obrir les portes a la interpretació 
d’aquell espai en una altra clau: la de paisatge en present. 
Ella vivia el jaciment com un jardí, que sorgia del passat 
però que sobre tot vivia en el present. 



El jaciment arqueològic també és un museu, sovint extensís-
sim i amb uns límits espacials molt difuminats. Els jaciments 
arqueològics treballen a partir d’uns indicis (pedres), que 
construeixen hipòtesis sobre un passat remot. La lògica 
museística converteix en peces les pedres/indici i,  tot i no 
moure-les de l’espai on es troben, la idea de museu d’al-
guna manera les descontextualitza i les jerarquitza. Però 
és també gràcies als seus límits indefinits, que la lectura de 
l’espai com a paisatge també sobreviu. Aquesta tensió en-
tre l’ordenació de l’espai natural en clau de museu, que té 
a veure amb una ordenació més científica, i la seva natura-
lesa com a paisatge, que dispersa aquesta jerarquia, és la 
que m’interessa explorar el projecte que proposo. 

Leskernick és una zona situada al sud de Gran Bretanya, a 
la regió de Bodmin Moor, a Cornualles. A diferència d’Em-
púries, no és un espai delimitat per una tanca, ni cap altre 
element, sinó una extensió gran de terreny que acull dife-
rents monuments de l’edat de bronze (restes de sis caban-
yes, un monument en forma de cercle format per pedres, 
i diferents dolmens). Justament aquesta dispersió fa que 
visibilitzar-ho en clau museística  sigui molt més complex. 
Però cal aquesta museïtzació per a una lectura  correcta 
de l’espai? Es pot utilitzar aquest indret al marge dels seus 
usos prehistòrics? Com? 

A partir de les característiques d’aquest territori - carac-
terístiques físiques, contigut històric, usos - vull repensar 
aquest indret en clau d’espai més enllà del seu contingut 
arqueològic, i reivindicar-lo com a superfície en temps pre-
sent. 
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Per a fer-ho comptaré amb la col·laboració de l’arqueòleg i 
antropòleg  Christopher Tilley, que juntament amb la Uni-
versitat de Cambridge, ha dut a terme diferents interven-
cions a mig camí entre la recerca arqueològica i la pràctica 
artística14.  En un article a la revista Antiquity, Tilley (1989) 
diu: “The number of pieces of information we collect about 
the past may increase incrementally – our understanding 
does not.”15Crec que aquesta reflexió de Tilley resumeix 
molt bé el paper de l’art en les ciències, en aquest cas en 
l’arqueologia. El paper i la responsabilitat de l’artista rau 
precisament en això: en generar interpretacions a partir de 
coses que ja sabem que existeixen per fer avançar el co-
neixement tant al marge com es pugui de les estructures de 
poder dominants i, d’aquesta manera, ajudar a dispersar 
aquestes estructures a través de la nostra pràctica. 

14   Es poden consultar els projectes liderats pel professor Tilley 
en aquest enllaç: https://www.ucl.ac.uk/leskernick/

15   Tilley, C. (1989). Excavation as theatre. Antiquity, 63 
(pp.275-280). Des de: doi:10.1017/S0003598X00075992



DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

Documentació de l’espai - Documentació mitjançant foto-
grafies, dibuixos, mapes enregistraments sonors de l’espai 
a dia d’avui. Identificació de la fauna i la flora de la zona. 

Documentació de les interaccions - Quines interaccions es 
donen en aquet espai? Hi ha ramaderia? Visites escolars? 
Passejants? Amb quina freqüència és un espai de pas?

Relació amb els habitants més propers - Es relacionen amb 
l’espai? De quina manera? Hi ha anècdotes? Hi ha ronda-
lles sobre l’espai del jaciment? 

Després d’una primera fase d’observació i a partir de 
l’estudi dels usos i interaccions, proposaré una sèrie d’in-
tervencions a l’espai. Aquestes intervencions vindran defi-
nides per la investigació prèvia però es podran formalitzar 
en audioguies, performances a l’espai, peces de videoart, 
treballs fotogràfics, o una mostra de relacions epistolars. 
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Dòlmen situat al jaciment. Durant el sols-
tici d’estiu es pot veure la posta de sol a 
través del forat que formen les pedres. 

Vista aèrea on es veuen les marques de les cabanyes, 
de planta circular. 

Detall del cercle de pedres a Leskernick. 
Detall d’una de les fotografies que formen 
part de la documentació portada a terme 
per Tilley i col·laboradors. 

Informacions adicionals 
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