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Nota de premsa
ADN Galeria inaugura Nuevas estructuras de producción, la primera exposició personal d’Adrian Melis.
L’obra d’Adrian Melis explora la relació entre els marcs imposats per les estructures sociopolítiques, legals o econòmiques, i les
estratègies generades per part dels individus que intenten evadir o subvertir aquestes normes rígides. Directament influenciat
per les condicions de vida a Cuba i per la seva pròpia experiència com expatriat voluntari a Espanya,
Espanya ll’artista
artista posa en evidència
les tensions entre règims de productivitat i improductivitat, presència i absència, planificació i força laboral.
A ADN, Melis presenta una sèrie de projectes que documenten les fallides del sistema i juga amb elles, proposant uns altres
models de productivitat i donant espai a un “pragmatisme creatiu” que sorgeix directament de l’entorn dels subjectes. L’artista
posa en evidència l’existència d’una bateria d’activitats paral·leles, l’efectivitat de les quals, es basa en acords tàcits i una
permissivitat generalitzada. Interfereixen en els règims imposats, amenaçant la suposada eficiència estructural.
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productes al territori de la República de Cuba. La llei prohibeix la introducció de certs béns materials, en particular el hardware
informàtic. Reaccionant davant d’aquest decret oficial, Melis es proposa desmuntar aquests artefactes tecnològics perquè
deixin de pertànyer a la categoria d’objectes funcionals i puguin per tant entrar sense problema al país. A la galeria, un
contenidor recollirà una sèrie d’objectes, que l’artista desmuntarà identificant les parts durant el temps de l’exposició, abans
d’enviar-los a Cuba, gràcies a la complicitat de persones que es presten a introduir-les al país.
Una altra aproximació documental sobre activitats il·legals apareix en la sèrie de fotografies Stock, que dóna testimoni del
robatori de material en edificis en construcció o a magatzems de matèria prima. Cada imatge es complementa amb un
comentari que indica la quantitat i tipologia del material sostret. Les paraules completen el buit, restituint el que ha desaparegut
i retornant la condició d’índex de la imatge fotogràfica. Un principi semblant guia la instal·lació 378.890m2 proyectados, que
pren com a punt de partida les activitats d’empreses cubanes de material de construcció. Advertint la discrepància entre la
productivitat planificada per les empreses i les xifres de producció real, Melis calcula la diferència entre pronòstics i resultats
efectius i utilitza virtualment les quantitats no produïdes per elaborar una maqueta del que s’hagués pogut construir si els plans
de producció s’haguessin acomplert.
La improductivitat i la utilització impròpia del temps dedicat al treball és el tema central dels projectes Plan de producción de
sueños para las empresas estatales en Cuba i El valor de la ausencia. En el primer, l’artista s’ha concentrat en empreses
agrupades en el que designa com “les àrees més vulnerables a la improductivitat”, entregant a cada treballador un quadern
perquè hi registri els somnis esdevinguts durant la seva jornada laboral, quan es queda adormit en el seu lloc de feina. En
contrast amb l’activitat laboral no complida, els somnis es converteixen en una producció psíquica, un temps actiu al servei
d’un altre treballador, el propi artista – encara que aquí es tracti d’una col·laboració no remunerada. Els relats escrits dels
somnis estan exposats en caixes de fusta que materialitzen un producte acabat, preparat per a una suposada comercialització.
SS’acompanyen
acompanyen amb una sèrie de fotografies relatives al projecte i els seus protagonistes.
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El valor de la ausencia descriu un altre tipus d’evasió laboral, afavorida per la invenció d’excuses per no anar a la feina. Melis
ha remunerat el treballador per la seva prestació – inventar una excusa i articular-la per telèfon –amb una quantitat de diners
proporcionals a l’import descomptat del seu sou per l’absentisme. Aquí també, la voluntat de no acudir al lloc de treball genera
una resposta creativa. Els arxius filmats i escrits d’aquestes excuses telefòniques són consultables en una taula de despatx.
Dos vídeos completen l’exposició. Aquí todo el mundo me cuida presenta una entrevista amb càmera oculta al director d’una
empresa, que pateix trastorns d’esquizofrènia, el que li permet justificar una actitud permissiva cap a les activitats il·lícites dels
seus empleats.
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Habana actual, amb l’arxiu àudio de la cadena CNN retransmetent en directe la caiguda del mur de Berlín el 1989. Una
disjunció senzilla de la imatge i del so que recorda la persistència d’un sistema ideològic que, un cop desmuntat en altres parts
del món, segueix condicionant la vida a Cuba.

Informació
Adrian Melis, Nuevas estructuras de producción
Inauguració divendres 2 de març 2012 a les 19h30
Exposició del 2 de març al 12 de maig 2011
Horaris d'obertura al públic :
Dimarts a divendres de 10 a 14h i de 16 a 20h
Dissabte d'11 a 14h i de 17 a 20h30
Contacto premsa:
info@adngaleria.com
t. 93 451 0064
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Plan de producción de sueños, 2012. Instal·lació de 100 somnis i 15 fotografies

Plan de producción de sueños, 2012. Sueño # 54.
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El valor de la ausencia – Excusas para ausentarse a su centro laboral, 2009-2010, Instal·lació
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Momentos que marcaron el mundo, 2012. vídeo, 3’.

Stock, 2012. Instal·lació de 20 fotografies
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Adrian Melis – 1985 a La Habana, Cuba. Viu i treballa a Barcelona
Exposicions (selecció):
2012 Exposició individual, MAS Santander, Santander, Espanya. Nuevas estructuras de producción, exposició individual, ADN Galeria,
Barcelona, Espanya. 2011 Arte Útil, comissariat per Tania Bruguera y DEMOCRACIA, Off Limits, Madrid, Espanya. Experience Pommery #9
- La Fabrique sonore, Domaine Pommery, Reims, França. Auditorium Moscow. A Sketch for a Public Space, Belie Palaty, Prechistenka 1,
Moscou, Rússia. Somewhere Else, comissariat per Direlia Lazo, galeria Noguerasblanchard, Barcelona, Espanya. Swab, ADN Galeria,
Barcelona, Espanya. LOOP Barcelona, ADN Galeria, Barcelona, Espanya. How To Work (More for) Less, Kunsthalle Basel, Basel, Suïssa.
How To Work, Kunsthalle Basel, Basel, Suïssa. Temor y deseo de ser devorados, Bòlit Centre d'Art Contemporani, Girona, Espanya. 2010.
XXXI Bienal de Pontevedra, Universidad de Vigo, Vigo, Espanya. Urban Research, Festival Directors Lounge, Berlin, Alemanya. II.Festival
Internacional Cine Cubano de Munich, Munich, Alemanya. 2009 Residencias Batiscafo, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La
Habana, Cuba. Per Diem, Betonsalon, Paris, França. Atmósfera, Teatro Bertold Brecht, La Habana, Cuba. Factoría Habana 10 bienal de La
Habana, La Factoría, Cuba. Evento teórico 10 bienal de La Habana, I.S.A., La Habana, Cuba. Arte, salud y sociedad 10 bienal de La
Habana, Hospital psiquiátrico de La Habana, La Habana, Cuba. Estado de excepción 10 bienal de La Habana, Galería Habana, La Habana,
Cuba. Octava muestra de nuevos realizadores, ICAIC, La Habana, Cuba. Presentación de audiovisuales, Universidad Nacional de Cordoba,
Cordoba, Argentina. Video experimental y video arte: Artistas de Cuba, Museo de Antioquia, Medellín, Colombia. 7mo Festival Internacional
de Cine Pobre de Humberto Solas, Gibara, Holguín, Cuba. Salud Mental, Hospital psiquiátrico, La Habana, Cuba. 8va Muestra de Jóvenes
Realizadores, ICAIC, La Habana, Cuba. Salón de arte contemporáneo, Centro de Desarrollo, La Habana, Cuba. 2008 Curadores go home,
Espacio Aglutinador, La Habana, Cuba. Inventarios, Fundación Ludwig de Cuba, La Habana, Cuba. Le Fresnoy Habana Remix, Museo
Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba. 7ma Muestra de Jóvenes Realizadores, la Habana, Cuba. Tour, Madrid, Espanya. El Reparto,
galería Ciudades del Mundo, La Habana, Cuba. 2007 Movimientos socialistas, Bienal de Beijing, Beijing, China. Inventario, Fundación
Ludwing de Cuba, La Habana, Cuba. 3ra Muestra de audiovisuales, Visitaciones al héroe, variaciones de la duda, Sala Zero, Alianza
Francesa, La Habana, Cuba. 2da Muestra de audiovisuales, Sala Zero, Alianza Francesa, La Habana, Cuba. Presentació del projecte
“Bueno, Bonito y Barato”, CLOSE-UP, Ciudad de México, Mèxic. Ni a favor ni en contra, Facultad de artes y Letras, La Habana, Cuba.
Rescribible, Taller Arte de Conducta, casa de Tania Bruguera, La Habana, Cuba. 2006 Bueno, Bonito y Barato, casa particular, La Habana,
C b Presentación
Cuba.
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