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"La meua transició d’actuar en espais alternatius al teatre
es va produir en 1979 i requeria experiència en els aspectes
visuals de la il·luminació, l’escenografia i el vestuari. I vaig
pensar en Bob. Ell podia ensenyar-me molt perquè havia
causat estralls amb el seu treball amb Merce Cunningham,
Paul Taylor, Viola Farber i el Judson Dance Theatre. En les
nostres col·laboracions Bob no operava en el buit, sinó que
afectava el procés de desenvolupament, amb mi." 1
Trisha Brown

1
Brown, Trisha, “Collaboration: Life and Death in the Aesthetic Zone”, Robert Rauschenberg. A Retrospective,
Guggenheim Museum, Harry N. Abrams Inc., New York, 1997-1998, p. 269.
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L’EXPOSICIÓ

Robert Rauschenberg
Glacial Decoy Series Etching III, 1979
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat

L’exposició Caso de Estudio, Glacial Decoy, Robert
Rauschenberg - Trisha Brown recupera la fèrtil i productiva
col·laboració entre l’artista plàstic i la ballarina per a la
coreografia Glacial Decoy, que es va estrenar el 7 de maig de 1979
al Children’s Theatre de Minneapolis, per a la qual Rauschenberg
va dissenyar l’escenografia, la il·luminació i el vestuari. Aquesta
peça va suposar un punt d’inflexió en la carrera de Trisha Brown
perquè, per primera vegada, el seu treball es va presentar en un
escenari teatral.
El projecte per a la galeria 3 de l’IVAM presenta cinc obres
de la sèrie Glacial Decoy de Rauschenberg que formen part de
la Col·lecció de l’IVAM des de 1993. Així mateix, s’hi inclouen
enregistraments de la coreografia interpretada per la Trisha Brown
Dance Company, i l’escenografia de Rauschenberg: una projecció
de sis-centes vint diapositives en quatre pantalles. L’exposició es
completa amb fotografies, revistes i documentació sobre Glacial
Decoy, i la carpeta col·lectiva dedicada a Merce Cunningham en 1974.
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L’artista Robert Rauschenberg i la ballarina i coreògrafa Trisha
Brown van tindre un paper fonamental en el desenvolupament de la
dansa postmoderna. Es van conéixer a l’estudi del també ballarí i
coreògraf Merce Cunnigham. Corrien els primers anys de la
dècada dels 60 a Nova York quan un grup de coreògrafs, artistes
visuals, compositors i cineastes havia començat a utilitzar el
Judson Memorial Church com a centre d’operacions per a
organitzar una sèrie de tallers oberts per al públic. Així va nàixer
Judson Dance Theater, una iniciativa independent de la qual Trisha
Brown va ser cofundadora, que arribava per a rebutjar els límits de
la dansa moderna a la recerca d’una nova concepció de dansa més
lliure que arribaria fins als nostres dies. Gràcies a la intervenció
d’artistes de diferents disciplines, com el compositor John Herbert
McDowell, coreògrafs com Anna Halprin, James Waring, Yvonne
Rainer, Judit Dunn, Deborah Hay, Steve Paxton i Simone Forti i
artistes visuals com Robert Morris i Robert Rauschenberg, es va
començar a observar la dansa en la seua forma més pura,
desafiant així la comprensió tradicional de la coreografia i
eliminant molts elements teatrals com a narracions, vestits
elaborats, escenografies o tècniques de dansa formals.
Després de la formació de la Companyia de Dansa Trisha
Brown en 1970, Brown va triar Rauschenberg com a president de la
junta (chairman of the board). La seua relació de col·laboració es
va formalitzar en 1979 quan va dissenyar l’escenografia, el vestuari
i la il·luminació de la primera obra de Brown per a un teatre, el
quartet Glacial Decoy.

Trisha Brown Dance Company's Glacial Decoy, 1979. Set, vestuari i
il·luminació dissenyat per Robert Rauschenberg.
En la imatge, Trisha Brown, Nina Lundborg i Lisa Kraus. Col·lecció de
Fotografia dels Arxius de la Robert Rauschenberg Foundation, Nova York
Fotografia: Babette Mangolte

SOBRE L’ALIANÇA
CREATIVA DE
ROBERT RAUSCHENBERG
I TRISHA BROWN

Departament de Comunicació i Xarxes Socials | comunicacion@ivam.es

Robert Rauschenberg
Glacial Decoy Series Etching V, 1979
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat
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La ballarina i coreògrafa recorda en el catàleg de la
retrospectiva de Rauschenberg del Museu Solomon R.
Guggenheim de Nova York en 1997: "En les nostres col·laboracions,
jo era un parallamps per a les projeccions teatrals de Bob. Me les
descrivia quan se li ocorrien, sovint telefonant a mitjanit. Jo, al
meu torn, m’imaginava les descripcions oferides, i en alguns casos
coreografiava amb la noció espacial del conjunt que em descrivia
en ment." Era una col·laboració en el sentit més vertader, cada un
inspirant-se en l’altre. Per al solo de Brown If you couldn’t see me
(1994), va ser Rauschenberg qui va suggerir que la ballarina
actuara sense enfrontar-se mai al públic. Encara que inicialment va
proposar que actuara nua, Rauschenberg va treballar amb Brown
per a dissenyar un vestit blanc que li donara forma, deixant
l’esquena exposada per a emfatitzar la coreografia. Així mateix,
també va compondre la partitura electrònica de l’obra.
Algunes col·laboracions de Rauschenberg amb Brown es
correlacionen amb la seua pròpia pràctica artística. El set per a
Glacial Decoy estava compost de centenars de fotografies en
blanc i negre de Rauschenberg projectades en quatre grans
pantalles. Les imatges, preses a Fort Myers, Florida, es troben en
dues sèries d’impressions simultànies de l’artista: Glacial Decoy
Series (1979-80) i Rookery Mounds (1979). Les fotografies de
Glacial Decoy també apareixen en algunes sèries de pintura de la
dècada següent. En serigrafiar les seues fotografies en blanc i
negre en els vestits de Set and Reset (1983), les imatges es van
dessagnar a través de la tela per a deixar caure teles per davall,
que van inspirar la sèrie Salvage (1983-85). En 1987, el set
d’emergència de Rauschenberg per a Brown’s Lateral Pass (1985) al
Teatro di San Carlo, Nàpols, va utilitzar ferralla i tela per a crear
escultures penjants temporals per a l’escenari.
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Robert Rauschenberg
Glacial Decoy Series Etching I, 1979
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat

L’èxit que va tindre el treball de Robert Rauschenberg en
Glacial Decoy va ser la primera d’una llista de col·laboracions de
Trisha Brown amb altres grans artistes plàstics com ara Fujiko
Nakaya (Opal look, 1980), Donald Judd (Son of gone fishing, 1981 i
Newark, 1987) i Nancy Graves (Lateral pass, 1985). Els dos artistes
van mantindre un diàleg creatiu notable, influint-se mútuament
durant quasi mig segle fins a la mort de Rauschenberg l’any 2008.
Brown va parlar d’una "connexió misteriosa" que va consolidar la
seua amistat per a tota la vida i va impulsar les seues nombroses
col·laboracions en espectacles.
Caso de Estudio, Glacial Decoy, Robert Rauschenberg
- Trisha Brown mostra la fructífera relació entre pràctiques
escèniques i performatives des de l’art contemporani. Un diàleg
entre coreògrafs i artistes que ve des de lluny: des de
l’avantguarda, els Ballets de la Bauhaus d’Oskar Schlemmer, la
Merce Cunningham Dance Company, Yvonne Rainer, la Judson
Dance Theatre, Fluxus, passant per projectes més contemporanis
com If I Can’t Danse I Don’t Want to be Part Of Your Revolution, la
non danse de Jérôme Bel, el cos en crisi de Falke Pisano, la
Modern Dance de la traspassada Chiara Fumai, les coreografies
d’Alexandra Pirici o el chaos dancing de Rosana Antolí.
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Trisha Brown i Rauschenberg treballant en el vestuari per a Set and Reset de Brown, 1983,
Larry B. Wright Art Productions, Nova York, 1983.
Col·lecció de Fotografia dels Arxius de la Robert Rauschenberg Foundation, Nova York.
Fotografia: Terry Van Brunt, 1983
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TRISHA BROWN
Trisha Brown (Aberdeen, Washington,
1936 - San Antonio, Texas, 2017) és una de
les ballarines i coreògrafes més influents
del segle XX. Va estudiar i es va titular en
el Mills College de Califòrnia on va
adquirir una gran varietat d’estils que
anaven del ballet, a l’acrobàcia i el modern
jazz i les tècniques de Martha Graham i
José Limón.
En els anys 60 es va instal·lar a
Nova York i va formar part de Judson
Dance Theater, un influent col·lectiu
d’artistes d’avantguarda on va coincidir
amb Yvonne Rainer, Steve Paxton i
Lucinda Childs, entre altres. Va començar
a treballar amb la improvisació, sense
malles ni grans teatralitats. Els seus
muntatges eren amb peus descalços, en
llocs públics i sense música. Només el cos
i el seu moviment.
Al principi, Brown va rebutjar el
teatre com a espai convencional i va lluitar
per portar l’activitat dansística a museus,
galeries d’art i altres espais urbans. Amb
la fundació de Trisha Brown Dance
Company en 1970 va començar el seu propi
camí d’investigació artística i
d’experimentació incessant, que es va
prolongar durant quaranta anys. Va ser una
revolucionària de la dansa que va eliminar
les tècniques acadèmiques o rígides,
deixant el cos més lliure, amb moviments
quotidians, visió artística i un acostament
postmodernista i democràtic de les
coreografies.

Durant la dècada de 1980, Brown va
produir obres a gran escala destinades a
l’escenari i va continuar amb les
col·laboracions artístiques que havia
començat amb Glacial Decoy (1979) que
tenia decorats i vestuari de l’artista
Robert Rauschenberg.
Creadora de més de cent
coreografies de ballets i de sis òperes
representades a tot el món, durant la seua
prolongada trajectòria va treballar amb
icones del ball com Mikhaïl Baríxnikov,
amb la compositora Laurie Anderson o els
també coreògrafs Elisabeth Streb o
Stephen Petronio. A finals de 2012 va
anunciar que es retirava després de liderar
durant dècades l’escenari internacional de
ball, en què va treballar principalment a
Nova York, però també realitzant les
coreografies per al Ballet de l’Òpera de
París, entre altres. Va morir a huitanta anys
a San Antonio, Texas.

ROBERT RAUSCHENBERG
Robert Rauschenberg (Port Arthur, TX,
1925 – Captiva Island, FL, 2008) va iniciar la
seua carrera a principis de la dècada de
1950. En els seus cèlebres "Combines",
obres híbrides que associen la pintura amb
el collage i l’assemblatge, va traslladar
imatges i objectes del món real al regne de
la pintura abstracta, contravenint les
divisions entre la pintura i l’escultura.
A partir de 1948, Rauschenberg va
assistir al Black Mountain College prop
d’Asheville, Carolina del Nord. El seu
treball en Black Mountain revela molts dels
temes que es repetirien al llarg de la seua
obra: seqüències i progressions a través
del temps, formats de quadrícules,
duplicació i espills, i un sentit de l’escala
humana. Durant aquests anys de formació
Rauschenberg va utilitzar una àmplia
gamma de mitjans artístics, incloent-hi el
gravat, la pintura, la fotografia, el dibuix
i l’escultura.
Després d’establir-se a Nova York la
tardor de 1949, Rauschenberg va conéixer
l’obra dels expressionistes abstractes i va
començar a incorporar pinzellades lliures
en les seues pròpies pintures. Ampliant el
concepte de Marcel Duchamp del
readymade, Rauschenberg va infondre un
nou significat a objectes tan ordinaris com
un edredó de patchwork o un pneumàtic
d’automòbil, combinant elements no
relacionats i incorporant-los al context
de l’art.
La performance, en les seues moltes
manifestacions, va ser el nucli de gran part
de la producció artística de Rauschenberg.
La seua implicació amb la interpretació va

començar quan va participar amb el
coreògraf Merce Cunningham en l’obra de
teatre del compositor John Cage Piece #1
(originalment una obra sense títol a la qual
a vegades es fa referència com el primer
happening). Al llarg de la seua carrera,
Rauschenberg no sols va dissenyar
decorats, vestuari i il·luminació per a
Cunningham i altres coreògrafs com Trisha
Brown i Paul Taylor, sinó que també va
interpretar i coreografiar les seues pròpies
obres. Aquest compromís de col·laborar
amb artistes, gravadors, enginyers,
escriptors, artistes i artesans de tot el món
es va prolongar durant tota la seua
trajectòria com a mostra de la seua
filosofia creativa.
Amb el seu trasllat en 1970 de Nova
York a l’illa de Captiva, davant de la costa
del golf de Florida, Rauschenberg va
netejar la seua paleta i va començar a
abraçar un llenguatge més abstracte
utilitzant fibres naturals, com la tela
i el paper.
Ja en els seus últims treballs,
Rauschenberg va mantindre l’esperit
d’invenció i la cerca de nous materials i
noves tecnologies que van caracteritzar la
seua obra al llarg de tota la seua carrera.
Després d’un vessament cerebral en 2002
que li va deixar la mà dreta parcialment
paralitzada, l’artista va continuar treballant
només amb la mà esquerra. Durant aquesta
última dècada, va continuar les seues
col·laboracions amb artistes i gravadors i el
seu compromís amb causes humanitàries
fins que va morir a 82 anys.
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ACTIVITATS RELACIONADES
AMB L’EXPOSICIÓ
DIJOUS, 19 DE NOVEMBRE 19:00 h.
Conferència de Victoria Pérez Royo, investigadora d'arts escèniques
i professora d'Estètica i Teoria de les Arts en el Departament
de Filosofia (Universitat de Saragossa)
Auditori

PUBLICACIÓ
L'exposició s'acompanyarà d'una publicació que inclourà les fotografies de la coreografia
Glacial Decoy realitzades per la fotògrafa Babette Mangolte en 1979, la reproducció de les
obres de Robert Rauschenberg pertanyents a la Col·lecció de l'IVAM, així com textos
relatius a la col·laboració artística entre Trisha Brown i Robert Rauschenberg traduïts per
primera vegada al castellà i al valencià.

Activitat gratuïta. Accés lliure fins a completar l’aforament
DIVENDRES, 4 DE DESEMBRE 19:00 h.
Conversa entorn de l'exposició Glacial Decoy. Robert Rauschenberg-Trisha
Brown en la qual participen la comissària de la mostra, Teresa Millet, i els
ballarins i coreògrafs Leonardo Santos i Juana Castellblanque.
Auditori
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia fins a completar aforament
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DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ
comunicacion@ivam.es
963 176 600
Guillem de Castro, 118
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www.ivam.es

FOTO DE PORTADA
Robert Rauschenberg
Glacial Decoy Series Etching IV, 1979
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat

