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A C T I V A

Et proposem una 

visita
 a un museu, a 

una exposició. 

Pares per a on pares 

i estigues amb qui 

estigues.

Què veus?

Què sents?

De q
uè

 fa
 ol

or? Qui et mira? 
Directament?

Creus que algú 
et mira des 
d’un altre lloc?

Què tens  
a la mà?

Estàs de peus?  
En un seient?

Hola!

Et donem la 
benvinguda a 
Bombas Gens 
Centre d’Art.



C O N E I X

Transversal (2020) és una instal·lació site specific d’Inma 
Femenía per a l’espai d’una de les naus de Bombas Gens Centre 
d’Art. La peça ocupa tota la longitud de la sala i s’estén a través 
d’una concatenació de làmines de PVC transparent, sobre les 
quals hi ha impreses diverses gammes de color. A partir de 
gravacions de carrer de càmeres de videovigilància pública, 
Femenía selecciona uns fragments (captures) que transforma en 
trossos de llum sobre làmines de PVC. La disposició que tenen a la 
sala busca que ens perdem i ens trobem a través del laberint creat.

Transversal (2020) és una instal·lació d’Inma Femenía per a l’exposició «Infralleu», 
situada en la Nau 3 de Bombas Gens Centre d’Art, des del 14 de març del 2020 fins 
al 31 de gener del 2021. La peça forma part del conjunt d’obres que ha creat Femenía 
específicament per a l’espai de Bombas Gens Centre d’Art, junt amb altres que pertanyen 
a la col·lecció Per Amor a l’Art.

Els cossos que es van gravar en les imatges 
originals de Transversal, han perdut «la identitat», 
diluïda en altres miratges i relacions corporals 
entre les làmines i els visitants. S’origina una 
desintegració i desidentificació de les imatges 
seleccionades: ja no sabem quins cossos es van 
gravar, qui portava quin vestit o quins pantalons, 
la qual cosa dona lloc a un espectre de color 
subjectivat, despullat de pertinença i origen.

Així mateix, les càmeres de videovigilància del 
centre d’art travessen la sala des d’una perspectiva 
zenital i creen de nou imatges susceptibles de 
capturar-les en temps real.



C R E A / C O M P A R T E I X

IMATGE  
I PARAULA Tots els dies milers de càmeres de videovigilància graven 

hores i hores d’imatges, de realitat, de relacions. Imatges 
que s’acumulen en els arxius d’empreses de seguretat i que 

poques vegades es tornen a mirar. Les càmeres graven espais 
públics, privats, buits, amb gent, persones, moviments…  

A vegades fins i tot graven portes que no s’obrin...

Evoca els recorreguts que fas 
sovint. Pots utilitzar Google Maps 
per a marcar un track en el qual 
assenyales els punts on creus que 
hi poden haver càmeres que t’han 
gravat quan passes. Per què creus 
que estan situades ahí? Per a què es 
fan servir? Qui les fa servir?

Imagina que totes eixes càmeres de 
seguretat foren part del mateix set 
de gravació d’una pel·lícula. Quina 
història o històries podries contar 
amb eixes imatges? Qui en serien 
els protagonistes? Quina classe 
de pel·lícula estarien produint? 
Quin poder tindria eixe estudi de 
gravació que maneja totes eixes 
imatges?

A partir del recorregut per les 
càmeres que et graven en el teu dia 
a dia, fes el guió de la pel·lícula 
que produirien els dispositius, 
amb els personatges i situacions 
que has imaginat. Pots també 
pensar i acompanyar el guió d’una 
banda sonora. 



SO

C R E A / C O M P A R T E I X

Inma Femenía treballa transformant en abstractes imatges digitals 
que troba per Internet i que es visualitzen a través de les pantalles. 
Imatges que amplia fins que la forma desapareix, abstraient-les 
de la figura original i seleccionant-ne un gran píxel allunyat del 
primer estat que va trobar per la xarxa. 

Tria un color i posa’l en 
relació amb un so (música, 
soroll, efecte...). Pensa com 
se t’activa l’oïda mirant 
eixe color. Com traduïxes 
un element visual a un so?

Ara mira els colors del 
teu entorn (la roba de les 
companyes, les parets, les 
ungles...) i crea una llista 
de reproducció amb 
les cançons que hages 
associat a cada color. 

Les llistes de 
reproducció 
les pots fer en 
plataformes 
com YouTube 
o Spotify. 

Pot ser que trobara una foto d’unes amigues 
a Central Park, foto que va ampliar fins 
que es va convertir en un punt verd. Una 
vegada impresos i penjats els grans píxels 
es transformen en una arquitectura en PVC 
que condiciona el trànsit per la sala. A més, 
la seua potència cromàtica no sols modifica 
la sensació espacial sinó la sensorial.

Caminar entre colors 
és activar una sèrie 
de memòries que hi 
tenim associades. 



C R E A / C O M P A R T E I X

ARQUEOLOGIA

Apropiar-te d’una imatge que no és teua, que trobes per 
la xarxa, la cultura contemporània ho ha convertit això 

en un element lingüístic més. Memes, copiar i apegar, 
descàrregues… Caminar per internet i fer captures és el 

més pròxim a caminar pel carrer i fer fotografies.

Vivim i utilitzem una gran quantitat d’imatges que 
han perdut el significat original i que han sigut 

descontextualitzades. Podem tornar a l’origen d’un meme? 
Podem fer un exercici d’arqueologia amb un meme i 

reconstruir-ne la història de la imatge?

Tria un meme i rastreja’n la 
història. Com s’ha transformat 
la imatge inicial? Com es 
relacionen els significats  
de la imatge inicial amb  
el meme final? 

Reflexiona sobre l’ús de les 
imatges que utilitzem: per 
què sempre les mateixes? Som 
capaços de crear memes que no 
responguen a una tendència?

Crea un meme sense utilitzar 
imatges i missatges d’altres 
memes virals. A qui anava 
dirigit? Heu seleccionat les 
imatges pensant a qui van 
dirigides? Compartix-lo a 
través d’un xat de grup: trobeu 
imatges repetides o similars 
en els memes de companyes i 
companys? Per què? 



C R E A / C O M P A R T E I XIMATGE  
I PARAULA

En Transversal, una imatge virtual, que provenia de 
la pantalla, acaba convertint-se en una arquitectura 
real o física que afecta el museu. Una metàfora de 
com les xarxes, les pantalles i les tecnologies ens 
condicionen. A través de la tecnologia, els nostres 
cossos són capaços de viatjar, podem desfer distàncies 
impossibles o habitar mons fantàstics. No obstant això, 
les tecnologies també ens permeten veure els murs 
que afecten i ordenen les nostres vides.

Viatja a través de Google i troba els límits, 
fronteres o murs que condicionen el teu  
dia a dia: políticament, pel que fa a  
mobilitat, nacionalitat, econòmicament...  
Pots començar buscant pels teus espais 
habituals. Després, tracta d’ampliar  
l’escala de la cerca.

Fes captures dels murs que delimiten la 
teua situació. Fins a on n’arriba la 
incidència? Et condicionen només a tu o 
a més gent? Eixos murs són físics, polítics, 
digitals? Són prejuís?

Aprofita per a intentar arribar als  
murs que regulen políticament el món.  
Fes captures, troba notícies que en parlen. 
Comenta el que trobes amb companyes  
i companys i reflexiona-hi: d’on provenen 
eixos murs? Quina n’és la història, què 
signifiquen i quina situació política els 
motiva? Quines conseqüències directes  
i indirectes generen sobre les persones?


