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PARTICIPANTS

El Museu Nacional d’Art de Catalunya a través del seu Departament d’Educació ha
comissariat la Residència del David Bestué a l’Institut Secretari Coloma de Gràcia.
A la Residència han participat els alumnes de 4t d’ESO que van escollir l’assignatura
d’Educació Visual i Plàstica.
21 alumnes:
Dèlia Benito Civit, Júlia Ferrer i Isierte, Joachim Fraude Martí, Ferran Gil, Maeso, Aya
Kobari Camps, Gang Li, Marina Lucas i Sánchez, Anna López Millan, Olívia Judit
Marqués i Morera, Marina Pérez de la Ossa i Miquel, Martina Renau Faura, Joan
Romero Movellán, Jordi Ros Tarrida, Clara Ruiz Batlle, Elisenda Salvadó Escuer, Alex
Sosa i Sorigué, Nekane Sotil i Pamies, Jadim Thiam Pérez, Montserrat Tresanchez
Ferreira, Emma Vallvé i Sanchez i Paula Vilageliu Porlein.
3 docents:
Ferran Velázquez Moreu (professor d’Educació Visual i Plàstica), Elisenda Benet March
(professora de Tecnologia) i María Asunción Álvarez De Paz (professora de Geografia i
Història/Ciències Socials).
2 mediadores:
Sandra Figueras i Teresa González del Departament d’Educació del Museu Nacional
d’Art de Catalunya.
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CREADOR RESIDENT

DAVID BESTUÉ
EN RESiDÈNCiA a l’Institut Secretari Coloma

David Bestué (Barcelona, 1980). Especialment interessat en les relacions entre l'art i
l'arquitectura, entre els anys 2003 i 2009 realitzà un treball al voltant de l'arquitecte
Enric Miralles; i, posteriorment, un altre sobre l'arquitectura espanyola del segle XX,
Formalismo Puro, que comprenia una publicació, accions, escultures i vídeo i que es va
mostrar l'any 2011 a la Fundació Botín de Santander.
Més recentment ha realitzat una investigació sobre l'enginyer Félix Candela a de-sitio,
Mèxic DF, que es publicarà pròximament. Un altre dels seus focus d’interès és buscar
els límits del format literari, i, per això, ha treballat amb i sobre poetes, com Carlos
Pardo, Mario Montalbetti o Federico Garcia Lorca. A l'exposició Piedras y Poetas,
realitzada a la galeria Estrany de la Mota (2013), mostrà unes escultures on aquesta
tensió s'ampliava al terreny de la forma i la matèria, en un tipus de format que l'artista
continua investigant.
Durant el període 2002-2012 també va realitzar una línia de treball conjunta amb
l'artista Marc Vives, amb qui va exposar a la 53a Biennal de Venècia, al Centro de Arte
2 de Mayo (Madrid), al Casino Luxembourg, (Luxemburg) i al MACBA (Barcelona), entre
d'altres.
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L’OBRA I LA RESIDÈNCA

David Bestué EN RESiDÈNCiA a l’Institut Secretari Coloma
21 objectes
2014
Fotografies 30x45
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Al llarg de la seva Residència a l’Institut Secretari Coloma, David Bestué ha proposat
experimentar què significa passar per un procés de creació i materialitzar una idea per
finalment mostrar-la en una exposició col·lectiva, exercici que els estudiants de
l’Institut Secretari Coloma van fer amb les seves pròpies obres abans de formar part
del procés de treball de l’artista.
El punt de partida per a la reflexió va ser la visió del mateix Bestué sobre la història de
l’art. Entesa com una acumulació de capes, va proposar actualitzar una sèrie
d’escultures tot passant-les pel filtre de la seva mirada i la dels estudiants.
Amb la intenció d’explorar més a fons el tema i de reflexionar sobre la seva mirada
envers les obres d’art, els estudiants van alternar propostes d’exploració plàstica i de
diàleg a l’entorn del fet escultòric.
Les múltiples capacitats d’aquests joves, que es van evidenciar durant el
desenvolupament del seu projecte personal, es van convertir en l’eina del creador per
dur a terme el seu treball, amb l’objectiu de contraposar les escultures amb altres
elements, en un exercici d’actualització i d’apropiació de l’art.
La relació amb el museu va permetre a l’artista seleccionar 21 peces de les reserves del
Museu Nacional d’Art de Catalunya que il·lustressin d’alguna manera l’evolució
cronològica de l’escultura. A partir de les imatges de cadascuna de les peces, que va
repartir entre els alumnes, els va demanar que investiguessin sobre el seu origen,
funció i significat per després preguntar-se quin nou ús els les donarien si les tinguessin
a casa seva. Finalment, en David Bestué va aprofitar algunes idees i d’altres pròpies per
convertir aquestes peces en objectes de disseny, tal com es mostra en les 21 imatges
que hi ha a l’exposició.
Acompanyen aquesta sèrie de fotografies una guia alternativa del Museu Nacional
d’Art de Catalunya que ha elaborat l’artista amb textos i altres materials, dibuixos,
còmics o fotografies,realitzats pels alumnes.
Amb aquest projecte s’ha donat la possibilitat d’explorar més a fons l’àmbit de
l’escultura i reflexionar sobre la nostra mirada envers les obres d’art
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Guia (parcial) del Museu Nacional d’Art de Catalunya
Primera edició
40 exemplars
Juny de 2014

INTRODUCCIÓ
A continuació us presentem una guia una mica especial del MNAC
realitzada en el context EN RESIDENCIA i dins de l’assignatura de
plàstica de 4art d’ESO de l’Institut Secretari Coloma durant el curs
2013-2014. En aquest procés hem tingut la complicitat dels seus
alumnes així com dels professors Ferran Velázquez Moreu, Elisenda
Benet March i María Asunción Álvarez De Paz i la mediació de
Teresa Gonzalez Verdaguer i la Sandra Figueras Valls del departament
d’educació del MNAC
Hem seleccionat 21 peces de les reserves de la col·lecció
d’escultura, que inclouen des del mascaró romà d’una font del segle
III fins a un nu femení de Josep Clarà dels anys quaranta. Posats un
rere l’altre il·lustren la evolució cronològica de la escultura al país. Els
alumnes han realitzat una investigació sobre algunes de les peces
al voltant del seu origen, funció i significat i també han realitzat
altres materials com dibuixos, còmics o fotografies.
Per una altra banda, m’han ajudat a plantejar la transformació
d’aquestes peces en objectes de disseny. L’objectiu es pensar com
aquests adolescents es poden relacionar amb una sèrie d’escultures
des del present, com se les poden fer seves i com les utilitzarien si
les tinguessin dins de la seva habitació.
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Accions vinculades a la Residència
Al llarg de la Residència es van dur a terme una sèrie d’activitats i sortides culturals que
van ajudar a centrar, contextualitzar i desenvolupar l’obra que David Bestué va dur a
terme en el context de la seva Residència a l’Institut Secretari Coloma:

Primera visita al Museu Nacional d’Art de Catalunya
(22/10/2013). L’objectiu era conèixer el museu per dins, a més de visitar la col·lecció
d’art modern i l’exposició temporal Tàpies des de l’interior, varem fer una visita a les
oficines i a una de les reserves del museu.

Exposició dels primers exercicis artístics fets pels
estudiants (17/12/2013). David Bestué, d’acord amb el professor del grup, va proposar
als alumnes portar a terme un projecte personal que després formaria part d’una
exposició a l’Institut.

Visita a Hangar (19/11/2013) que va permetre conèixer
un centre de producció artística, lloc vinculat al treball de creació del propi David
Bestué i on els alumnes varen conèixer altres creadors en el seu medi de treball.
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Visita a les reserves d’escultura del Museu Nacional
d’Art de Catalunya (22/4/2014). David Bestué presenta l’obra als alumnes i la
relaciona amb les 21 peces seleccionades de les reserves del museu.

Presentació pública de la Residència a l’Institut
Secretaria Coloma. L’11 de juny de 2014 a les 19 hores es fa la presentació pública. Hi
assisteixen els alumnes, docents i familiars, també ens acompanyen els representants
de l’ICUB i del Consorci d’Educació de Barcelona, del Museu Nacional les dues
mediadores. Alumnes i professores expliquen com ha estat l’experiència i el creador
David Bestué desvetlla el significat de l’obra 21 objectes. Al final es va fer un piscolabis
que va permetre comentar l’experiència amb els familiars presents.

Vincles amb altres grups i/o docents de l’Institut
Els vincles amb d’altres grups no s’ha produït i pel que fa al professorat han esta dues
professores la de Tecnologia i la de Geografia i Ciències Socials les que han estat més
vinculades al projecte, encara que no d’una manera molt continuada. En el cas de
l’àrea de Tecnologia es va facilitar que els alumnes poguessin desenvolupar el seu
treball personal a l’aula de tecno. La professora de tecnologia, que en un principi havia
d’estar a l’aula amb el professor de Visual i Plàstica, per qüestions d’organització
interna pràcticament no va poder participar del projecte. A ella se li va demanar que
dues el bloc de la Residència tasca que ha estat difícil dur a terme i encara per
finalitzar.
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En el cas de la professora de Ciències Socials ha intervingut durant la tercera hora
donant suport als estudiants en el desenvolupament dels seus diaris personals i, en
ocasions, reforçant les temàtiques que es tractaven a l’aula de Visual i Plàstica.
A principis del segon trimestre es va organitzar una reunió del claustre a la qual va
assistir un gran part del professorat. La presentació del projecte va anar a càrrec de
tres dels alumnes participants de la Residència, el professor i del propi David Bestué
acompanyats de les mediadores del MNAC. A la presentació va assistir també Lluís
Vallvé del Consorci d’Educació i Carles Giner representant de l’ICUB.
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