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Construccions filials. La formigonera i el ciment, 2020
Ciment, morter, formigó i aigua
Instal·lació al Centre Cívic Can Felipa
 Barcelona

Construccions filials. La formigonera i el ciment és una investigació sobre un material que, tot i 
ser ben present a la nostra quotidianitat, se’ns presenta alhora com un gran desconegut: el ciment. 
Un material que creiem conèixer i reconèixer, pel seu ús i abús –d’una manera molt concreta- als 
entorns urbans. El ciment és material complex, que aïlla, que protegeix i que es tanca sobre si 
mateix. Malgrat  la seva duresa, és dependent: per enfortir-se necessita un altre material, com 
l’arena, la grava o el ferro. Tot i percebre’l opac, dens, gruixut, dur, pesant i, fins i tot, de vegades, 
obtús; el ciment transita per una infinitud d’estadis: des de partícules de pols diminutes, suaus 
com la farina, fins a blocs robustos durs com una pedra.

L’exposició consta d’un conjunt d’escultures que se’ns obren i se’ns tanquen; que ens porten de 
dins cap a fora. Hi trobarem conglomerats de ciment, pols, arena, grava, formigó, morter... en 
diferents aspectes i fases que comparteixen un denominador comú: l’aigua. L’aigua és el que 
dota i aporta al ciment un moviment físic, li dona força i fa que pugui canviar completament la 
seva estructura interna i externa; fins arribar a modificar-ne l’aparença a mesura que l’absorbeix 
i l’expulsa. El ciment és també un material dòcil i amable, que es fa a aquell que el modela i 
aconsegueix canviar d’estat i d’aspecte. Hi veurem una estructura que es repeteix, la font, ja 
que el procés de solidificació del ciment és sobretot un procés de canalització de l’aigua. També 
hi trobarem motlles i estructures emprades habitualment per a la construcció, i una constant, la 
presència d’uns ‘cors’ que esparsos per la sala ens acompanyen i, a banda de mostrar-nos diferents 
estadis del ciment, ens anticipen el ‘cicle’ i ‘el gest’. El gest d’amassar el ciment amb força fent 
cercles i el cicle de la vida del ciment, que al mateix temps que necessita alimentar-se de l’aigua 
necessita també despendre’s-en. 

Clàudia Elies 

Cor de ciment. Ciment amb motlle de ciment, 30 x 30 cm (detall)

Canal / pilar, tubs de ciment prefabricats, 30 x 30 x 150 cm
Frega, tubs de morter amb motlle de sorra, 10 x 10 x 120 cm 

Ofrena (abdominal), morter i motlle de sorra, 30 x 50 x 100 cm



Font de la son. Prefabricats de formigó, formigó, morter, ciment i aigua. 200 x 200 x 300 cm
Vistes de la instal·lació al Centre Cívic Can Felipa

Ofrena (recolze), tub prefabricat de formigó i formigó. 25 x 25 x 150 cm

Talls (de vergonya), tubs prefabricats de formigó, formigó, morter i ciment. Mesures variables

Fonts de la vigília, prefabricats de ciment, sorra, morter i aigua. 250 x 200 x 200 cm



Arquetips esquelètics, 2019-2020
Tub de ferro corbat i cadenes, planxa de ferro curvada i molla
 Barcelona i Madrid

Prejecte realitzat amb Ayudas Injuve a la Creación Joven 2018 - 2019
 

Arquetips esquelètics són tres elements escultòrics que parteixen d’una investigació teòrica sobre 
l’origen i l’evolució de les àrees de joc infantil -els playgrounds (Història ballada del playground). 
Es prenen aquests espais com a punt de partida per pensar la relació entre cos i objecte, i l’efecte 
que les estructures en què vivim tenen sobre nostre. Aquesta investigació deriva en una recerca en 
moviment la qual dona lloc a la formalització d’aquest conjunt escultòric. 

Les escultures són un retorn al material i a la forma després d’haver passat pel tamís del cos. 
D’aquesta manera, materialitzen una corporalitat derivada del contacte amb uns playgrounds 
concrets, la majoria dels quals ja no existeixen. Es basen en aquells playgrounds en els que les 
estructures tradicionals -tobogan, gronxador i balança- organitzen i condueixen el moviment 
del cos alhora que determinen un tipus de pensament condicionat per una forma concreta. 
Aquests arquetips s’originen a finals del segle XIX i, des d’aleshores, s’han reproduït en infinites 
dimensions, materials i formes fins a arribar als nostres dies. Són de tub de ferro corbat per evocar 
les estructures originals del XIX i per posar en relació la manipulació del material que demana un 
procés mental i premeditat amb el moviment d’aquests playgrounds, que ha sigut dissenyat abans 
que el cos pogués arribar a pensar-lo. 

Arquetips esquelètics (braços)
Tub de ferro corbat i cadena, 170 x 40 x 50 cm

Arquetips esquelètics (cintura)
Detall

Arquetips esquelètics (esquena) 
Tub i planxa de ferro corbades, 180 x 40 x 100 cm

Arquetips esquelètics (esquena)
Detall

Arquetips esquelètics (cintura)
Tub de ferro corbat i molla, 170 x 50 x 150 cm



Història ballada del playground, 2018-2020
Performance, 60”
MACBA, Barcelona

Projecte d’investigació Art Jove 2018, coproduït per MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, i 
Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya

Conferència ballada que parteix d’una investigació escultòrica sobre l’origen i l’evolució de les 
àrees de joc infantil –els playgrounds. Es prenen aquests espais com a punt de partida per pensar 
la relació entre cos i objecte, i l’efecte que les estructures en què vivim tenen sobre el cos i el 
pensament.

Es balla alhora que s’explica la història dels playgrounds, establint-se així un diàleg entre la veu 
i el moviment. El moviment sorgeix de desvincular la gestualitat d’algunes estructures de joc, tot 
fent referència a diferents moments d’aquesta història i, així mateix, fent-se visibles les propostes 
psicomotrius que comporten. Es presenta així l’evolució del playground com la història d’uns 
gestos que canvien segons el context. I aquest recull de gestos construeix una dansa.

Text: Mònica Planes
Coreografia: Melania Henrich i Mònica Planes
Dansa: Melania Henrich
Música: Alejandro Palacín

Història ballada del playground. Vistes de la performance al MACBA Publicació Història ballada del playground que reunieix el contingut de la recerca

 2.6. Gronxador

 2.7. Balança

3. Europa 1940 - 1960: Passada la Segona Guerra Mundial.
El playground esdevé la manera d’educar els nens en una societat 
democràtica, en un símbol de democràcia i de llibertat. Es proposa un 
tipus de joc lliure i creatiu que es resol en diferents estructures 
segons el context. 

 3.1. Carl Theodor Sørensen (Alemanya, 1893 - Dinamarca, 1979 )
 3.2. Lady Allen of Hurtwood (Regne Unit, 1897 - 1976)
 3.3. Palle Nielsen (Dinamarca, 1920 - 2000)
 3.4. Aldo Van Eyck (Països Baixos, 1918 - 1999)

4. 1960 - 1980: Moment àlgid del playground.
En el context del Baby Boom i de l’augment massiu de les ciutats, els 
playgrounds passen a ser necessaris, sobretot a les noves perifèries. 
Propostes molt atractives, escultòriques, realitzades amb nous 
materials industrials. 

 4.1. Group Ludic (París, 1968)
 4.2. Charles Forberg (Estats Units, 1919 - 2013)

2. Nova York 1930 - 1940: context de la Gran Depressió.
Els playgrounds que es van construir buscaven protegir, controlar, 
aïllar, homogeneïtzar la població en crisi. Comencen a haver-hi 
algunes propostes alternatives. 

 2.1. Robert Moses (Connecticut, 1888 - Nova York, 1981)
 2.2. Isamu Noguchi (California, 1904 - Nova York, 1988)

5. 1980 - present: a partir dels anys 80 la construcció de 
playgrounds específics entra en decadència a causa de la normativa 
pública i de l’augment de les empreses que els produeixen en massa. 
El context artístic és un espai que permet propostes alternatives. 

 5.1. Kompan (Dinamarca, 1970)
 5.2. Superflex (Copenhague, 1993)

6. Conclusió

1. Presentació

2. 1880 - 1930: orígens del playground. 
Els primers playgrounds són un producte de les ciutats industrials.

 2.1. Circulació i respiració, sang i aire
 2.2. Higiene i moral
 2.3. Playgrounds i Grans exposicions
 2.4. Forma
 2.5. Tobogan 1945 

Carl Theodor Sørensen 
Empdrup Junk Playground 
Copenhague, Dinamarca

1948 
Aldo Van Eyck

Zaanhof Playground
Amsterdam, Holanda

1968 
Group Ludic
Sous-Marin

Diverses localitzacions, França

1969 
Charles Forberg 

Cypress Hill Playground
Brooklyn, Estats Units

1930’s 
Robert Moses

Central Park Playground
Nova York, Estats Units

1933 
Isamu Noguchi

Model for Play Mountain
No realitzat (a Manhattan)

2018 
Kompan

www.kompan.com
Diverses localitzacions, 

tot el món

2018 Superflex
One, two, three Swing!
Tate Modern, Londres

s. XV Muntanya de gel / 
1854 Muntanya russa dels 
Camps Elisis, Barcelona /

Tobogan

Gronxador / 
Rotary Swings /

Cross Scales de Richter 
Spielgeräte 

Parc de Diagonal Mar

Balança romana - grua /
La Talaia del Tibidabo /

Balança d’un playground
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Fora de lloc. Plaça de les Glòries: recorregut, gest i objecte, 2018 - 2019
Instal·lació al Museu del Disseny
Barcelona
 
Projecte realitzat en col·laboració amb els alumnes de 4rt d’ESO de l’Institut Juan Manuel Zafra el marc de 
la 10a edició de Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona, un programa de l’Institut de Cultura 
de Barcelona i del Consorci d’Educació de Barcelona, ideat en cooperació amb l’Associació A Bao A Qu.
 

Fora de lloc. Vista de la instal·lació al Museu del Disseny, Barcelona

Fora de lloc és un projecte que parteix d’una exploració de la plaça de les Glòries amb els 
alumnes de l’institut Juan Manuel Zafra. Vam fer una excursió mentre la plaça estava en procés 
de construcció i vam conèixer el material  que conforma la ciutat en diferents estats: en algunes 
parts encara sense forma -en sacs, apilat, humit, en procés de convertir-se en alguna cosa-, i en 
altres parts, ja transformat en els elements que reconeixem de l’espai públic que habitem durant 
el nostre dia a dia. 

El projecte es formalitza en un conjunt escultòric en el qual cada element sorgeix de relacionar 
els materials de les obres de construcció de la plaça amb objectes del dia a dia -que podem trobar 
al Museu del Disseny- i que conviden a fer un moviment amb el cos com per exemple agafar, 
colpejar, recollir, girar, estirar-se, descansar o abocar. És a dir, a través dels objectes de casa amb 
els quals establim un lligam ràpid, un moviment del cos habitual i, per tant, una experiència 
coneguda, treballem els materials de la plaça per explicar la nostra experiència viscuda aquell 
dia. La instal·lació es complementa amb l’enregistrament d’una coreografia formada a partir dels 
diferents gestos que conformen les escultures.

Deixar-se emportar, 2019. Planxa, perfils d’acer i 4 puntals.  160 x 70 x  100 cm

Gestos, 2019. Vídeo  1’16”



Auca de Granada (en quatre portes giratòries), 2018 - 2019
Ceràmica tornejada i ordida amb ciment, escaiola, fusta tornejada i acer
Granada, Sant Marçal de Quarantella i Barcelona

Projecte produït per al III Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente durant ARCO 2019

Els tres conceptes que configuren el títol escollit ofereixen, des de la literalitat, tota la informació 
que podem necessitar per a situar-nos davant d’aquesta instal·lació escultòrica. En primer lloc, 
tenim l’“auca”, una referència culturalment vinculada a Catalunya que uneix art i artesania per 
anunciar-nos un mètode narratiu. A continuació, Granda ens marca el context i ens delimita la 
ubicació. Per últim, l’especificació entre parèntesis –el títol de veritat- ens desvela el moviment 
continu, reivindicant així una condició performativa que sembla erigir-se el fil conductor del 
projecte.

Mònica Planes ens ofereix una auca objectual que incideix en una manera particular en quatre estils 
arquitectònics representatius de Granada. Escollits per l’artista després d’analitzar-los i recórrer-
los en un dels seus viatges a la ciutat, les quatre arquitectures sintetitzen una part important de 
la història de la ciutat: el Bañuelo d’etapa zirí (segle XI), l’Alcazaba de l’Alhambra del període 
nazarí (segle XIII), la Casa Horno de Oro de l’època morisca (segle XV) i, per últim, el Palacio 
Carvajal, edifici manierista datat entre els segles XVI i XVII. 

En definitiva, veiem com l’experiència directa de cada arquitectura és el motiu que porta a l’artista 
a establir un conjunt de relacions fortuïtes entre la ceràmica i alguns materials significatius per 
a la construcció i la posterior evolució dels edificis seleccionats. En la seva instal·lació, cada 
un d’aquests espais es representarà per un cos de ceràmica tornejeda dividit en dues parts: una 
base i una coberta. Precisament, serà just aquesta zona de fricció entre les dues peces on l’artista 
decideix afegir el material que facilitarà o sustentarà la unió entre elles. De diferents maneres, la 
ceràmica conviurà amb el ciment, el guix, la fusta i el ferro. 

David Armengol

Auca de Granada (en quatre portes giratòries). 
Vista de la instal·lació a Tabacalera Promoción del Arte, Madrid



Jugar com una fruita no és jugar
Alejandro Palacín i Mònica Planes, 2018
Instal·lació a la Fundació Arranz-Barvo
L’Hospitalet de Llobregat

En el projecte Jugar com una fruita no és jugar es busca fer visibles les relacions entre joc, ús i 
estructura a través de diferents peces de porcellana colada i ciment. S’escalen espais d’oci viscuts 
en primera persona i es reconverteixen en objectes d’ús quotidià lligats a la cura del cos -és a dir 
a un ús i per tant a un hàbit- com plats, piques, safatas, banyeres... Així, l’espai públic i l’espai 
privat s’unifiquen a través del joc per veure fins a quin punt l’entorn exerceix una influència sobre 
nosaltres convertint-nos en subjectes passius dins l’espai. 

Aquest projecte ofereix un seguit d’escenaris susceptibles d’activar un temps de relació íntima 
entre el lloc-matèria i el cos-objecte que assaja una altra manera d’entendre les coordenades que 
determinen la vivència d’aquests espais. I és precisament això el que dona peu a tota una sèrie de 
trobades fortuïtes i inusuals. Alguns d’aquests llocs són l’Skatepark de Legazpi a Madrid, el Parc 
de la Creueta del Coll de Barcelona, l’Amfiteatre Tierno Galván també a Madrid o les Termes de 
Caracalla a Roma. 

Jugar com una fruita no és jugar. Vista de la instalació a la Fundació Arranz-Bravo

Jugar com una fruita no és jugar. Vista de la instalació a la Fundació Arranz-Bravo



Mòbil (Vistes des del tren), 2017
Ciment, granit, plàstic, fusta, ferro i gomaespuma 
Mesures variables
Barcelona

Mòbil (Vistes des del tren) és un mòbil format per cinc objectes diferents que són la descomposició 
del paisatge vist des del tren. Si a les botigues de joguines, els mòbils pengen del sostre i es 
componen d’elements d’una temàtica concreta -com el cel, les flors, l’espai o els animals, per 
exemple-, aquest mòbil se centra en els elements que conformen un paisatge. La forma de cada un 
d’aquests objectes ve determinada per l’acció que realitza un material vist a través de la finestra: 
el ferro travessa, el ciment aixafa, la pedra cobreix, el plàstic s’immisceix, la fusta emmarca... 
I, si en el paisatge aquests materials realitzen aquestes accions en relació al terreny o a altres 
materials, en el mòbil, realitzen l’acció en relació a cinc cilindres d’espuma de matalàs blaus i 
verds que aporten els colors estereotipats del paisatge. A més, l’estructura del mòbil converteix el 
moviment lineal del tren en un moviment circular. El resultat és aquest mòbil de grans dimensions 
que converteix una imatge en un espai amb el qual es pot interactuar físicament. 

Mòbil (Vistes des del tren). Vista de la instalació a la galeria àngels barcelona

Col·lecció de jardins, 2017
Recipients de ciment amb rodes 20 x 20 x 10 cm i materials diversos
Mesures variables
Barcelona

Col·lecció de jardins és un conjunt de recipients de ciment amb rodes que, com si fossin taulells 
d’un joc, he omplert amb construccions que remeten a diferents llocs. He convertit aquells espais 
que “em tenen” en objectes que es poden tenir a partir d’utilitzar el material que tenia a l’abast 
com un joc de construcció. Aquests espais, com els jardins, expliquen l’entorn en el qual visc i 
alhora són una manera d’entendre’l. 
 
M’interessa la figura del jardí com un treball de síntesi d’un lloc i d’un moment concrets. La seva 
evolució al llarg de la història depèn, no només de l’entorn, sinó també de la manera de percebre’l. 
Els jardins, des dels seus orígens, representen un vincle que l’ésser humà crea per conciliar-se 
amb el món exterior, una manera d’entendre i de relacionar-se amb la natura. Per tant, són un 
reflex de les pràctiques, de la cultura i de les utopies dels diferents moments de la història. Jo, 
que visc en un entorn urbà i que no disposo d’accés a un tros de sòl en el qual poder construir el 
meu jardí, he creat aquesta petita col·lecció de jardins mòbils que recorden a testos i taulells i que 
sintetitzen el meu paisatge.

Col·lecció de jardins (El terra). Vista de la instalació a la galeria àngels barcelona



Des del mes de setembre fins el mes de desembre del 2016, vaig fer una residència a Montrouge, una 
ciutat adjunta a París. El treball realitzat durant la residència és el resultat de la relació amb l’espai 
que va conformar la meva vida quotidiana més immediata: l’apartament i, més concretament, el 
jardí que es veia a través de les finestres. Es tractava d’un jardí inaccessible pensat únicament per 
ser observat. Aïllava i abstreia els habitants de l’edifici, entre ells i de la ciutat; tampoc permetia 
cap tipus d’experiència física més enllà de la vista. El projecte 

L’apropiació del jardí és el procés d’entendre i d’habitar d’una manera pròpia aquest espai. Ho 
vaig fer convertint la meva experiència de l’espai en diferents objectes per tal de modificar-ne 
l’escala i per tant, proposar una nova forma de relació entre el cos i el mateix espai. Consta de tres 
peces que fan referència a tres estats diferents de relació amb l’espai. Jardí (Apropiació en forma 
de peluix) és  l’espai convertit en un peluix amb el qual em podia relacionar físicament; Jardí 
(Vistes des de la finestra) és un puzzle format de peces transparents de diferents formes i colors 
que encaixades formen un paral·lelepípede en el que cada cara correspon a una de les quatre 
vistes del jardí vist a través de les finestres de l’apartament; Jardí (Temptativa de píc-nic) és una 
instal·lació formada de cinc blocs de ciment amb els quals vaig proposar un lloc de trobada per 
convertir el jardí en un espai habitable per al veïnat.

L’apropiació del jardí, 2016-2017
Projecte produït amb l’ajuda del programa de Residències de la Jeune Création Européenne
Montrouge, París

Jardí (Temptativa de píc-nic), 2016
Morter de ciment, mesures variables

Jardí (Apropiació en forma de peluix), 2016
Llana feltrada, 78 x 50 x 15 cm

Jardí (Vistes des de la finestra), 2016-2017
21 peces de resina transparent tintades, 14 x 14 x 28 cm 



Nivell Zero és un projecte sobre l’espai expositiu en el que s’exposa. El Nivell Zero és un espai 
format per una sala interior i un pati que es comuniquen; s’hi arriba a través d’un llarg passadís. 
Tots els objectes que es presenten expliquen l’espai a partir de replicar-lo una vegada i una altra.
 
“Es filtra en el Nivell Zero per a apropiar-me del que hi ha quan el lloc està suposadament buit. 
Les rajoles, el ciment, la llum, el vidre, fins i tot el mateix logotip de la institució són els materials 
de partida per a la creació de peces que esdevenen prolongacions de l’espai. A l’interior, la sala es 
comprimeix i es desplega de totes les maneres possibles, l’exposició es sintetitza i es redueix en 
relació a una llosa del terra, el logotip adquireix volum en un joc d’encaixos de fusta i el dibuix 
de la planta es decompon per capes i ofereix punts de vista del recinte altrament invisibles. A 
l’exterior del Nivell Zero, hi he instal·lat una piscina que transforma la sala d’exposició en un 
jardí, en una mena d’oasi enmig de la ciutat. En aquest tanc –que és la representació escultòrica 
de la idea sintètica d’espai arquitectònic–, l’aigua ocupa el buit que normalment ocupa el no-res”.

Alejandro Palacín

Nivell Zero, 2016-2017
Instal·lació al Nivell Zero de la Fundació Suñol
Projecte produït amb la Beca Fundació Han Nefkens-Postgraduats UB 
Barcelona

Vistes de la instal·lació al Nivell Zero de la Fundació Suñol (espai interior)

Vistes de la instal·lació al Nivell Zero de la Fundació Suñol (espai exterior)

Vistes de la instal·lació al Nivell Zero de la Fundació Suñol (espai interior)



Piscina (apropiació en forma de joc de construcció) és l’apropiació en forma de joc de construcció 
d’una de les sales de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats durant el període de residència d’aquest 
any 2016. La característica principal de la sala és que la meitat inferior de les parets i de les 
columnes és de color verd turquesa pàl·lid i la meitat superior, de color blanc; és per aquesta 
raó que se la coneix com la “piscina” o la “peixera”. El joc de construcció és resultat de la meva 
experiència a l’espai. És composa de dos tipus de peces quadrangulars de fusta: unes medeixen 8 
x 8 x 6,5 cm, les altres 8 x 2 x 6,5 cm i tenen dos costats pintats –de blanc i verd, com la sala. Cada 
una d’elles fa referència a una porció d’espai de la sala, és a dir, cada peça és espai comprimit i 
objectualitzat. La capsa on es guarden, forma part del joc, és una peça més amb la que jugar. I com 
que les peces del joc són l’espai de la sala en forma d’objecte, la capsa fa referència a l’estructura 
física de la sala -les columnes, el sostre, el terra i les parets. Així doncs, la capsa és el negatiu de 
l’espai que poden construir les peces. 

Piscina (Apropiació en forma de joc de construcció), 2016
Fusta i pintura d’esmalt
35,2 x 35,2 x  10,5 cm
Barcelona

Fotografia de l’espai de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats 

Piscina (Apropiació en forma de joc de construcció). Detalls



Les Habitacions parteixen d’uns objectes que algunes persones del meu voltant han trobat i, sense 
que jo els ho demanés, m’han portat perquè els han fet pensar en mi. Quan sóc jo que trobo un 
objecte, l’agafo perquè em desperta una sensació concreta, m’hi relaciono d’una manera que conec 
però aquests objectes, encara que m’agradin molt, no sé perquè els han agafat, què hi han vist. 
És com jugar al joc d’un altre: he de fer-me’ls meus, integrar-los, habituar-m’hi. I la manera de 
fer-me’ls meus és jugar-hi, intervenir-los, modificar-los, sense tenir una idea clara d’on vull anar a 
parar. D’aquesta manera, construeixo un nou objecte a partir de l’objecte original i l’habito d’una 
manera pròpia: habitant-lo, el construeixo. La col·lecció de construccions són formes essencials 
de l’habitar i del construir, formes que remeten a l’espai original, a l’estat zero, que es troba a la 
base de tots els altres espais i objectes que conformen les nostres quotidianitats. Recorden a petites 
taules, tamborets alhora que a blocs de pisos, ponts, jardins, portes i habitacions. Disposades, 
construeixen un espai que pot semblar la maqueta del pla urbanístic d’una ciutat imaginària. Cada 
una de les construccions és un objecte, una arquitectura i un sistema alhora. Es poden habitar 
mentalment i, d’aquesta manera, perden l’escala, la referència amb el món “real”, per a convertir-
se en un espais mentals que oscil·len entre la immensitat íntima i la insignificància.

Habitacions, 2016
Projecte produït amb la Beca d’Arts visuals de la Fundació Felícia Fuster
Barcelona

Construcció dual (pista de bàsquet), 2016
30 x 24 x 13 cm

Construcció sense dimensió (places o piscines), 2016
45 x 45 x 10 cm

Construcció per a l’evasió (taula de centre), 2016
46 x 80 x 15 cm

Construcció exterior interior (pavelló), 2016
22 x 27 x 32 cm

Construcció d’entrada i de sortida (tauleta de nit), 2016
21 x 44,5 x 40 cm

 

Habitacions. Vista de la instal·lació a la sala d’exposicions de la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona



Mobiliari de l’espai del no-res és una col·lecció d’objectes resultat de travessar, sintetitzar, depurar 
i posteriorment comprimir i objectualitzar la meva experiència de l’entorn que em conforma. Un 
infant no percep el paisatge ja que aquest és resultat d’un procés intel·lectual al que encara no 
té accés. Percep el seu entorn com un conjunt d’objectes aïllats dispersos en l’espai amb una 
estructura més aviat feble. Aquests mobiliari suposa un retorn a aquesta forma de percepció de 
l’entorn. Així doncs, si les joguines remeten al món de manera que l’infant n’aprengui el seu 
funcionament, aquests objectes, més que una manera d’aprendre, són una forma de desaprendre 
allò preconcebut que determina la nostra forma de relació amb allò que ens envolta: són un retorn 
a l’estat zero, a l’estat original, de relació amb l’entorn.

Mobiliari de l’espai del no-res, 2015-2016
Mesures variables
Barcelona

L’espai publicitari L’espai públic

L’espai íntim L’espai segellat

L’espai liminar L’espai màgic

L’espai del no-res L’espai viscut

Mobiliari de l’espai del no-res. Vista de la instal·lació a la sala d’exposicions 
de la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona



Ocupacions mentals, 2014-2015
82 dibuixos 29,9 x 42 cm (selecció de 13)
Mesures variables
Barcelona



Mònica Planes 
(Barcelona, 1992)

 FORMACIÓ
 
2015-2016 Màster Universitari Producció i Recerca Artística
Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona 
 
2014- 2015 OnMediation. Teoría y prácticas curatoriales en el arte global
Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona.
Cursades fase pràcica i fase teòrica. 
 
2010-2014 Grau en Belles Arts per la Universitat de Barcelona

BEQUES I PREMIS 
 
2020 Seleccionada al Premi Biennal d’Art Ciutat d’Amposta 2020
2020 Seleccionada a la modalitat d’obra del Premi Miquel Casablancas 2020
2019 Convocatòria Arts visuals Centre Cívic Can Felipa 2020
2019 Ayudas Injuve para la Creación Joven 2018 - 2019
2018 Seleccionada al III Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente
2018 Seleccionada al Premi Biennal d’Art Ciutat d’Amposta 2018
2018 Seleccionada al 2n Premi d’Art Contemporani Fundació Privada Reddis 
2018 Premi Art Jove a projecte d’Investigació. Sala d’Art Jove
2017 Beca per a la creació artística de la Fundació Guasch Coranty
2016 Beca de la Fundació Han Nefkens 2016 artistes Postgraduats UB 
2016 Beca del Credit Bank Agricole de Montrouge - Jeune Création Européenne
2016 Beca de la Fundació Felícia Fuster. Modalitat Escultura
2015 Premi de pintura i fotografia Art<35 BS 2015

EXPOSICIONS INDIVIDUALS
 
(F) 4/2021 galeria àngels barcelona, Barcelona.
 
10/2020 - 12/2020  Construccions filials. La formigonera i el ciment. Centre Cívic Can Felipa, 
Barcelona.
 
5/2019 - 6/2019 Fora de lloc. Plaça de les Glòries: recorregut, gest i objecte. Presentació 
del projecte realitzat en el marc de Creadors EnResidència amb els alumnes de l’Institut Juan 
Manuel Zafra al Museu del Disseny, Barcelona.
 
9/2018 - 11/2018 Jugar com una fruita no és jugar (Alejandro Palacín i Mònica Planes).
Fundació Arranz-Bravo, L’Hospitalet de Llobregat.
 
9/2017 L’objectualització del paisatge. Galeria àngels barcelona. Barcelona. 
 
7/2017 - 8/2017 ACTE 38: Nivell Zero. Nivell Zero de la Fundació Suñol. Barcelona.

PERFORMANCE

1/2020 Carussa, Carassa (Melania Henrich i Mònica Planes). Centre Cívic Can Felipa, 
Barcelona

5/2019 Dansa Concreta (Melania Henrich i Mònica Planes). Cicle d’activitats en el marc 
de l’exposició ‘El pes que estira cap avall’ de Maria Diez. Centre Cultural La Casa Elizalde, 
Barcelona

10/12/2018 Història ballada del playground (en col·laboració amb Melania Henrich i Alejandro 
Palacín). Presentació del projecte d’investigació Art Jove 2018 al MACBA, Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, Barcelona. 5/2019 La Fàbrica del Sol. 10/9/2019 Centre d’Art 
Maristany, Sant Cugat del Vallès. 4/2020 Ciclo de Performance Ayudas Injuve para la Creación 
Joven. Sala Amadís, Madrid

 
EXPOSICIONS COL·LECTIVES (selecció)
 
9/2020 Volver dentro del cuerpo comissariada per Marta Echaves. Presentació de les Ayudas 
Injuve para la Creación Joven 2018 - 2019 en la Sala Amadís, Madrid
 
1/2020 - 3/2020 1,164.42 km. Metanarrativas Barcelona - Marburg. Marburger Kunstverein, 
Germany
 
12/2019 - 2/2020 10 anys de la Fundació Arranz-Bravo, Barcelona
 
6/2019 - 7/2019 Playtime (Ignasi Aballí / Ana Jotta / Samuel Labadie / Lea Lublin / Mònica 
Planes / Isidoro Valcárcel Medina), NoguerasBlanchard, Madrid.
 
5/2019 - 11/2019 Aparences. Fotografia a la Col·lecció Banc Sabadell. Bòlit Centre d’Art 
Contemporani, Girona.
 
4/2019 - 6/2019 crear/sin/prisa. Exposición de los Premios Cervezas Alhambra de Arte 
Emergente. Tabacalera, Madrid. 
 
2/2019 ARCOmadrid 2019 – III Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente
ARCOmadrid 2019 – galeria àngels barcelona
 
10/2018 - 11/2018 Fuegoscruzadosrebotantes (Álex Palacín / Daniel Steegmann / Antoni Llena 
/ Mònica Planes / Eduardo Ruiz / Luis Bisbe; a cura de Luis Bisbe). Halfhouse, Barcelona.
 
10/2018 - 1/2019 Els paisatges indecisos (Judit Bou / Patrícia Dauder / Mònica Planes / Jorge 
Yeregui; a cura de David Armengol). AC/Vic, Vic
 
2/2018 ARCOmadrid 2018 – galeria àngels barcelona
 
9/2017 - 10/2017 3 Ways of travelling (projecte de comissariat de Manuel Christoph Horn). 
Espacio ES/UM Universidad de Murcia, Murcia
 
2015 – 2017 Biennale Jeune Creation Européenne. Le Beffroi, Ville de Montrouge, Paris; 
Kunstbygningen i Vrå, Dinamarca; Hala Stulecia. Wroklaw, Polònia; Science and Art center 
“Bruzis”. Cesis, Latvia; Spazio culturale Antonio Ratti. Como, Italia; Museu de l’Emporadà. 
Figueres, Catalunya; Amadeo de Souza-Cardoso Municipal Museum. Amarante, Portugal.



RESIDÈNCIES
 
2019 Residència d’Arts Escèniques al Centre Cívic Can Felipa
(Barcelona, gener - Juny 2019)
 
2018-2019 10a edició Creadors EnResidència a l’Institut Juan Manuel Zafra en col·laboració amb 
el Museu del Disseny (Barcelona, setembre - juny 2018 - 2019)
 
2017 SAC-FIC Programa de Residències
(Sant Andreu, Barcelona. Gener - desembre 2017)
 
2016 Programa de Residències de la Jeune Création Européenne
(Montrouge, París. Octubre - desembre 2016)
 
2015 Beca-Residència ProdArt a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats
(Sant Andreu, Barcelona. Febrer - juny 2016)

  
POJECTES DE COMISSARIAT
 
Gestió del projecte independent DRÀCUL·LA a l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, amb 
Alejandro Palacín (@dracul·la)
9/2020 Overproduction is over de Francesc Ruiz Abad
7/2020 La mina de sal / la sed animal amb Daniel Moreno Rolda, Marcot Cuevas i Gisela Chillida
2/2020 Uno más de la familia de Enric Farrés Duran
2/2020 El número del gamer de Camille Orny
9/2019 Yoyo de Sephane Carpinelli

6/2019 - 7/2019 El pes que estira cap avall de Maria Diez. La Casa Elizalde, Barcelona (amb 
Alejandro Palacín)

5/2015 – 10/2015 Tedium Vitae (projecte de comissariat, OnMediation/2) 
AND Platform, Sant Cugat del Vallès, Barcelona
 

Mònica Planes Castán

C/ Leonardo  da Vinci 21, local 3
08901 L’Hospitalet de Llobregat

+34 626225825
monica_planes@hotmail.com

www.monicaplanes.com

46415307 L

CONTACTE

galeria àngels barcelona

c/ Pintor Fortuny, 27
08001 Barcelona

+34 93 412 54 00
info@angelsbarcelona.com

www.angelsbarcelona.com


