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JAUME PLENSA

CAN YOU HEAR ME?
INTRODUCCIÓ
Jaume Plensa és un dels artistes més destacats del panorama internacional. Les seves escultures –contundents, enigmàtiques i de segell
inconfusible– es poden trobar en museus, galeries i espais públics d’arreu del món.
“Can You Hear Me?” és l’aproximació documental
més gran fins a la data a la figura de Jaume Plensa, al pensament, a la poètica, a la seva manera
d’entendre l’art com un generador de bellesa i a
la seva manera de llegir l’espai públic com un lloc
de trobada amb la comunitat.
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JAUME PLENSA

CAN YOU HEAR ME?
SINOPSI
“Can You Hear Me?” és una immersió profunda en
l’obra i la personalitat de l’escultor Jaume Plensa.
De la mà de Plensa, visitem unes quantes de les
seves peces més emblemàtiques instal·lades
en espais públics a Espanya, França, Suècia, els
Estats Units, el Canadà i el Japó, en una seqüència de viatges que també travessen les idees
que alimenten la seva obra.

Presenciem la gènesi i la construcció d’un gran
projecte per al lobby d’un gratacel de Nova York,
la preparació de l’exposició retrospectiva de la
seva obra al MACBA de Barcelona, la inauguració d’una gran exposició a l’aire lliure a Estocolm
i la instal·lació d’altres grans projectes –a l’illa de
Porquerolles, a Madrid i, una altra vegada, a Nova
York.
A partir de la complicitat que ens brinda un dels artistes actius més rellevants del panorama mundial
de l’art, aquest documental parla dels mecanismes que condueixen a la creació artística, de les
preguntes que apareixen quan ens hi enfrontem
i de quina manera l’art pot transformar la nostra
manera de veure i estar en el món.
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CAN YOU HEAR ME?
EL PROJECTE
“Can You Hear Me?” és un documental de 75
minuts de duració produït per Mallerich Films
Paco Poch en col·laboració amb l’estudi de l’artista i amb la producció associada de la Galerie
Lelong & Co. de Nova York i París i la Gray Gallery
de Chicago.
Aquest documental és el resultat de la voluntat
de crear una obra audiovisual inèdita que permeti a l’espectador –per primera vegada– un accés total a Jaume Plensa, el seu entorn i el seu
procés de treball.

Les seves obres són tan complexes, que cada
cop que fa una escultura nova ha d’idear la forma de construir-la, traslladar-la i muntar-la, cosa
que sempre comporta un repte d’enginyeria afegit i mobilitza una enorme quantitat de gent i esforç perquè cada obra arribi com ha d’arribar, al
seu lloc exacte.
El documental segueix el procés de creació i
de construcció de Voices, 2019, una gran obra
composta per 11 esferes d’entre 2 i 5 metres
de diàmetre instal·lada al lobby d’un gratacel de
nova construcció al complex de Hudson Yards, a
Nova York.
També a Amèrica visitem el seu treball més
conegut, la mítica Crown Fountain, 2004 de
Chicago, on va crear una icona d’abast mundial
i va establir les bases del seu treball posterior,
així com una espectacular figura humana que
dóna la benvinguda –d’esquena!– a la ciutat de
Mont-real.
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CAN YOU HEAR ME?
EL PROJECTE

Presenciarem la inauguració de la seva exposició
d’escultures als jardins reials de Djurgården, a
Estocolm, i també a Suècia viatjarem fins a l’illa
de Klövedal, al nord de Göteborg, on hi ha Anna,
2015, un dels seus caps femenins de 14 metres
que s’aixeca solitària al mig d’un paisatge de
somni.
Viatjarem al Japó, un país que va ser l’origen de la
seva obra en espais públics. Després de mostrar
dues de les seves peces més significatives a
Tòquio, podrem seguir-lo fins a la petita illa d’Ogijima, on va construir un delicat pavelló de benvinguda per als viatgers que hi arriben en vaixell.
També el veurem instal·lar, amb l’ajuda d’helicòpters, tres peces de bronze a l’illa de
Porquerolles, a França.

De tornada a casa, viurem un intens retrobament
de l’artista amb el seu propi país: la instal·lació de
Julia, 2018 a la plaça Colón de Madrid i l’exposició
Invisibles, 2018 al Palau de Vidre (Museu Reina
Sofia), així com la gran exposició retrospectiva
instal·lada al MACBA de Barcelona.
I el viatge acaba tornant a Nova York, on Plensa
inaugura Voices, 2019 i, a la vegada, munta una
peça a la Cinquena Avinguda, al Rockefeller Plaza, on seguim la instal·lació i la tensió i els neguits que genera al seu creador.
Aquest documental ha estat realitzat per tenir
un llarg recorregut a través de la seva estrena
als festivals de documentals més importants
del món, però també per a la seva emissió en
televisions i per ser divulgat en les nombroses
exposicions que l’artista fa cada any en museus
i centres d’art d’arreu del món.
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CAN YOU HEAR ME?
EL TRACTAMENT
Des que a finals de l’any 2017 Jaume Plensa va
rebre l’encàrrec de crear i instal·lar Voices, 2019
al lobby d’un gratacel de Nova York, un equip sota
la direcció de Pedro Ballesteros es va posar en
marxa per fer el seguiment d’aquest i altres projectes que estava fent.
La clau de l’enfocament del documental ha estat
la proximitat. Plensa és un artista que no té por
d’exposar-se davant d’una càmera i que té una
gran generositat a l’hora d’expressar-se. Així s’ha
pogut crear un documental viu i àgil, que permeti a l’espectador una mirada pròxima i profunda al
seu treball i els seus significats. El relat segueix
una estructura en set grans blocs temàtics en
què, saltant d’obra en obra, d’un país a un altre,
el mateix Plensa ens guia i ens introdueix en les
idees que alimenten les seves obres i ens mostra
el seu compromís i la seva passió per un art que
sigui, segons les seves paraules, capaç d’il·luminar-nos.
El documental s’ha gravat amb una Arri Alexa Mini
i un joc d’òptiques fixes vintage, buscant una
aproximació espontània i naturalista i, al seu torn,
una estètica particular que connecti amb l’univers
i la poètica de Plensa.
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CAN YOU HEAR ME?
JAUME PLENSA
Va néixer el 1955 a Barcelona, on va estudiar a
l’Escola d’Art i Disseny de la Llotja i a l’Escola de
Belles Arts de Sant Jordi. Va fer la seva primera
exposició a Barcelona el 1980 i, des d’aleshores,
ha viscut i ha treballat a Berlín, Brussel·les, Anglaterra, França i els Estats Units. Avui viu a Barcelona.
Va ser professor de l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de París i regularment coopera
amb l’School of the Art Institute of Chicago com
a professor convidat.
Jaume Plensa ha estat reconegut amb nombrosos premis nacionals i internacionals, com
la Medaille de Chevalier des Arts et des Lettres
del Ministeri de Cultura de França el 1993 i el
Premi Nacional de les Arts de la Generalitat de
Catalunya el 1997. El 2005 va ser investit doctor honoris causa per l’School of the Art Institute of Chicago. El 2009 va rebre a Londres el
Marsh Award for Excellence in Public Sculpture
per l’obra Dream, a Saint Helens, a Liverpool. El
2012 va rebre el Premio Nacional de las Artes del
govern d’Espanya, i el 2013, el Premio Velázquez
de las Artes. En la 56a. edició de la Biennal de
Venècia, el 2015, va rebre el Global Fine Art Award
for the Best Public Outdoor Installation per l’obra
Together, i l’any 2018 va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Al llarg de la seva carrera, Jaume Plensa ha exposat obres en galeries i museus com: Fundació
Miró (Barcelona), Galerie Nationale du Jeu de
Paume (París), Malmö Konsthall (Suècia), Kestner
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CAN YOU HEAR ME?
JAUME PLENSA
Gesellschaft i Max Ernst Museum (Alemanya), The
Yorkshire Sculpture Park (Anglaterra), Hermitage
Museum (Sant Petersburg, Rússia), Moscow
Museum of Modern Art (Rússia), Tampa Museum i Nasher Sculpture Center (Estats Units). La
Galerie Lelong & Co. de París i Nova York i la Gray
Gallery de Chicago són les dues galeries amb
què més col·labora actualment.
Una bona part del treball de l’artista s’ha enfocat en l’espai públic. Durant aquests anys, Plensa ha instal·lat obres en països com Espanya, el
Japó, Anglaterra, Itàlia, França, Rússia, Corea,
Alemanya, el Canadà, Mèxic i els Estats Units,
entre altres. El 2004 va instal·lar la Crown Fountain al Millennium Park de Chicago, un dels projectes escultòrics més complexos fets mai per
Plensa –que va significar una autèntica revolució en l’escenari de l’art públic.
Entre els seus últims projectes destaca Voices,
una obra de grans proporcions composta per onze
esferes de lletres instal·lada al vestíbul de l’edifici 30 de Hudson Yards, a la ciutat de Nova York
–una obra que, així, segueix una llarga tradició en
aquesta ciutat d’instal·lar obres d’art als espais
públics d’edificis emblemàtics de la ciutat.
L’any 2018, Jaume Plensa realitza tres importants activitats a Espanya: l’exposició Invisibles
al Palau de Vidre del Museu Nacional Centre d’Art
Reina Sofia de Madrid, la col·locació de Julia a la
plaça Colón de Madrid i l’exposició retrospectiva
al MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona), amb la qual Plensa torna a exposar a la seva
ciutat.
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CAN YOU HEAR ME?
EL DIRECTOR
Pedro Ballesteros es va llicenciar en Periodisme
per la Universitat Autònoma de Barcelona el
1987 i és un experimentat director i realitzador
de documentals.
Després d’acabar els estudis, comença la seva
activitat com a videocreador i obté nombrosos
premis en festivals nacionals i internacionals.
Simultàniament, treballa per a programes a Televisió Espanyola i com a realitzador per a publicitat i vídeos musicals. Els últims anys ha col·laborat com a director, realitzador, operador o editor
en un bon nombre de treballs de format documental abordant tota mena de temes. Canal+,
TVE, TV3, Arte, Al Jazeera, Tele5, Cuatro i La Sexta són cadenes que han emès els seus treballs.

Entre els seus projectes més destacats, hi ha:
“Acceso Autorizado” (Serie documental 12x50’
TVE 2018), “Chernobyl, 35 años después” Documental (Cuatro, 2012), “23F Golpe a la española”
(Documental Tele5, 2012), “Erase una vez Juan
Marsé” (Documental TVE Imprescindibles, 2009),
“Chicos normales” Director de fotografía (Película
documental 80’ 2008), “Alas sobre el Polo Norte”
Operador (Documental La Sexta, 2006), “En la
cárcel confidencial” (Documental 2x60’ Cuatro,
2005), “Juicio al 11-S en Madrid” Editor (Documental Aljazeera, 2005), “La verdadera historia
de los falsos Dalí” Realizador. (Documental ARTE-TVE 2004), “Alphabet Tapies” Director de Fotografía. Documental 60’ (TV3, 2003) y “Cuando
la vida se escapa” (Documentos TV - TVE, 2002).

Premis
• Grand Prix JVC, XXI Tokyo Video Festival (2000)
• Jury special mention, Locarno Videoart Festival
(2000)
• Gold Hugo, XXX Chicago International Film Festival (1996)
• First Prize, Brooklyn Council for the Arts Film
Festival (1996))
• Grand Prix Euroregió, XIII Festival Vidéo D’Estavar-Llivia (1996)
• Gold medal, XXXVI Brno Cinema Festival ((1995)
• Grand Prix du Jury, IV Liége Vidéo Festival (1994)
• Premio de Videocreación Festival de Vitoria
(1995-1996-1997-2000)
• Premio de Videocreación Festival de Navarra
(1995-1996-2000)
• Premio Nacional de Vídeo de la Generalitat de
Catalunya (1993)
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CAN YOU HEAR ME?
EL PRODUCTOR
Jordi Marquès va estudiar disseny gràfic i publicitari a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona.
Des que el 1994 va ser ajudant de producció del
documental Ni contigo ni sin ti, de Canal+, ha produït més de 40 documentals entre llargmetratges,
sèries i reportatges, a més a més de programes de
televisió i publicitat. Les seves produccions s’han
emès en cadenes nacionals i internacionals de tot
el món.
Entre els documentals més destacats, hi ha: “O mía
o de nadie” (TVE 1998), “Las Cortinas del humo”
(TVE, 1998), “El Viaje de Ibrahima“ (TVE, 1998),
“Juli, loco por el toro“ (Canal+, 1999), “Y2K, la
bomba del milenio” (TVE, 1999), “Españolas de
Portada, objetivo Nuevo York” (Canal+, 1999),
“Sueño Latino“ (ARTE, 2001), “Entre dos dioses“
(Antena3, 2002), “Francisco Sánchez alias Paco
de Lucía“ (ARTE, 2003), “Futbol Club Barcelona
Confidencial“ (BBC/TV3, 2004), “La Verdadera historia de los falsos Dalí“ (ARTE, 2004), “Jaume Plensa“ (TVE, 2009), “Asalto al Banco Central“ (TVE/
TV3, 2010), “España en dos Trincheras, la Guerra
Civil en Color“ (DMAX, 2016), “Patrias, Catalunya manual de instrucciones“ (Euskal Telebista
2017), “Cria Reza Ama“ (DMAX, 2019), “NO-DO, La
España Soñada de Franco” (DMAX, 2019), “Cria,
Reza, Ama” (DMAX, 2019) o “Generalísimo, la vida
de Franco en color“ (DMAX, 2019).
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CAN YOU HEAR ME?
INFORMACIÓ
Títol original: ¿Puedes oírme?
Idioma: castellà
Gènere: documental
Duració: 75 minuts
Format: 2K color
Aspecte: 16/9
Any de producció: 2019-2020
Localitzacions: Barcelona, Madrid, Saragossa, illa de
Porquerolles, Antíbol, Niça, Göteborg, Estocolm, Nova
York, Chicago, Mont-real, Tòquio i l’illa d’Ogijima.

EQUIP
Direction: PEDRO BALLESTEROS
Production: JORDI MARQUÈS
Executive Production: LAURA MEDINA and PACO POCH
Associate Production: MARY SABBATINO, PAUL GRAY and JEAN FRÉMON
Director of Photography: POL ORPINELL
Screenplay: PEDRO BALLESTEROS and AURORA SULLI
Edition: AURORA SULLI
Sound: FRANCESC GOSALVES
Color: ALINE BIZ

DISTRIBUCIÓ

PREMSA

Sandra Comas
Paco Poch Cinema
distribucio@pacopoch.cat

Anne Pasek & Teresa Pascual
Good Movies Comunication
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