Per a aquesta exposició m’interessa rescatar la figura
del copista, l’aprenent dels grans mestres de la pintura,
que per a comprendre el dibuix, la pinzellada i l’ús dels
colors del seu mestre el copiava fins al cansament.
En el meu cas, des de la ironia i el sarcasme intento
aprendre de la política copiant les obres d’art que han
realitzat polítics cèlebres. La intenció no és fer cap
tipus d’apologia d’aquests polítics, sinó analitzar críticament no la tècnica de les seves pintures sinó la instrumentalització que aquests polítics han intentat fer o
fan de l’art. La proposta expositiva és part del resultat
d’un procés d’investigació; utilitzant la rèplica analítica,
la selecció de les obres que copio, el títol que els assigno, així com el format instal·latiu en el qual decideixo
mostrar-les en redefineixen la lectura, l’actualitzen i la
contextualitzen des de la meva anàlisi crítica, i ja sense
la intenció naïf amb la qual els seus autors originals les
van crear.
La proposta instal·lativa que presento es compon de
sis obres més un vídeo que recopila fragments documentals.
1. Creación política, 2013
2. Bocetos-detalles, 2018
3. Copia de la obra de Francisco Franco viaja segura
por España, 2014
4. La firma, 2012
5. Automatismos de Juan de la Cosa, 2014
6. Singing Alone 2014- actualidad
7. Vídeo que dialoga amb totes les obres de l’exposició
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Proposta instal·lativa - Levi Orta Copista d’artístes polítics
1. Creación Política
2010-2013
Sèrie de pintures i dibuixos

Reprodueixo els dibuixos i les pintures realitzats per
cèlebres polítics. Estudio la història des de la subjectivitat dels seus protagonistes; aquesta subjectivitat
és explorada mitjançant l’exercici de la còpia de les
seves creacions artístiques. Alguns dels polítics que
estic estudiant són: Adolf Hitler, Winston Churchill,
Jimmy Carter, Dwight D. Eisenhower, Alberto Fujimori, Vladímir Putin, Hugo Chávez i George W. Bush.

2012

Aquarel·les
Vaig copiar els dibuixos de Blancaneus i els set nans
realitzats per Adolf Hitler; l’únic canvi que vaig fer en els
dibuixos va ser reproduir la signatura del Führer en or.
Fins al moment només s’han trobat tres dibuixos seus
relacionats amb aquesta temàtica i pertanyen al Museu
d’Història d’Oslo.

5. Automatismos de Juan de la Cosa
2014

2. Bocetos-Detalles

2018
De la sèrie: Creación Política

Pintures i impressions fotogràfiques
Cadascuna d’aquestes pintures és un detall que he
escollit de les obres pintades per cèlebres polítics.
Cadascuna de les pintures va acompanyada d’una
impressió fotogràfica que mostra el polític en qüestió
en l’acte de la pintura.

Dibuixos sobre paper
Reprodueixo alguns dels dibuixos que va fer l’almirall
Luis Carrero Blanco durant les seves reunions en els
Consells de Ministres. Alguns dels seus excompanys
de govern afirmen que els seus dibuixos variaven
depenent del que s’estigués debatent i que li eren
fonamentals per prendre les seves decisions.

6. Singing alone
2014

3. Copia de una obra de Francisco
Franco viaja segura por toda España
2014
De la sèrie: Creación Política

Es mostra la còpia d’una obra pictòrica de Francisco
Franco preparada per itinerar per l’Estat espanyol.
Aquesta instal·lació s’ha exposat en diferents centres
d’art a Espanya.
Copia de una obra de Francisco Franco viaja segura
por toda España, es centra en la figura del “Caudillo”,
no amb l’únic afany d’analitzar la seva subjectivitat a
través de la seva obra artística, sinó amb la intenció
encara més gran de revisar la seva vigència en la
política actual de l’Estat espanyol.

4. La firma

Vídeo-Instal·lació
La instal·lació es compon de 12 vídeos que mostren
polítics de diferents països cantant. Els polítics que
componen aquesta mena de simfonia són Vladímir
Putin, Bill Clinton, Barack Obama, Hugo Chávez, Raúl
Castro, Silvio Berlusconi, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Evo Morales, Tony Blair, Pablo Iglesias i Fernando
Lugo. Aquests vídeos no són falsos ni estan manipulats, són extractes de moments públics d’aquests
polítics en què han decidit cantar.

7. Video documental

23 min
Aquest vídeo documental és un recull d’arxiu de moments públics en què polítics cèlebres que es dediquen
a la pintura han intentat explicar el seu sobtat interès en
l’art. En algun d’aquests fragments no apareix el polític en
qüestió, sinó crítics d’art especialitzats en la seva obra.

