
HOW DO YOU SEE YOURSELF IN 5 YEARS?⧫NAUZET MAYOR 
Casal Solleric – BOX 27, cicle Tolo Cañellas.  Del 21.09.18 a 01.18 

Box 27, en el marc de la Nit de l’Art, dona el tret de sortida a la nova temporada 
artística 2018-19 amb el treball de Nauzet Mayor, la pràctica artística i el plantejament 
conceptual del qual va començar centrant-se en el comportament del subjecte 
contemporani a través de les noves tecnologies i en la manera en què factors com 
l’experiència i la interacció són gairebé inconcebibles sense la mediació tecnològica 
per a involucrar-se en la realitat física; evolucionant cap a l’(auto)anàlisi de l’artista 
enfrontant-se al món de l’art, una espècie de decorat de cartó pedra on cadascú es fica 
i es creu el seu paper estel·lar en aquesta pel·lícula de terror amb efectes especials de 
darrera generació. 

En aquesta ocasió, Mayor (es)planteja una pregunta: Com et veus a tu mateix d’aquí a 
5 anys? La resposta és clara, concisa i contundent: dormint al carrer, captant per a 
algunes monedes i intentant vendre el meu art. Però potser no és aquesta ja la seva 
situació i la de molts altres artistes? Aquesta proposta, altament crítica i aparentment 
exagerada, podria no estar tan lluny de la realitat quotidiana de gran part de la 
comunitat artística, precaritzada fins a límits insospitats, entre d’altres factors per les 
mateixes institucions i els seus engranatges burocràtics antiquats. “Amb aquest treball 
em posicion en primera línia com el performer que mai he estat capaç de ser per a 
escenificar, mitjançant el meu doble, un hipotètic futur a curt termini”, sentencia Mayor, 
palesant de manera superlativa aquesta nova realitat que molts camuflen i amaguen 
darrere façanes barroques i postureig extrem; aquesta “precarietat xic” absolutament 
insostenible en què molts d’artistes necessiten estar pluriocupats en feines 
(semi)inestables i/o tenint-ne una “de real”, que converteix el fet de ser artista, en certa 
manera, en un hobby. Mentre esperen ser triats pels summes sacerdots de l’art 
establishment, per a formar part activa d’aquest microcosmos, mostrant les seves 
creacions al sancta sanctorum de torn, poden morir, artística o literalment, en l’intent; 
vivint en una entelèquia absurda, sense deixar de banda l’(omni)presència en línia a 
través de les xarxes (anti)socials i la utòpica qüestió de la possibilitat d’existir aliens a 
aquests nous mitjans, i evidenciant la pantomima que pot arribar a ser. 

L’escultor hiperrealista Duane Hanson (1923-1996), criticat en els seus inicis per la 
cruesa de les escenes que representava, des d’accidents amb ferits a pallisses de 
policies a detinguts, per a evolucionar cap a personatges white trash en tota regla, va 
afirmar, poc abans de morir: “El realisme és el més adequat per a transmetre les 
aterridores idiosincràsies del nostre temps”; clara inspiració per a Mayor, a l’hora de 
formalitzar la seva peça. Un captaire esparracat que és el mateix artista, dormint (o 
mort) al costat del seu curriculum vitae arrugat, que planteja preguntes, més enllà de la 
del títol de la seva proposta. Potser les noves generacions d’artistes que han de venir, 
ben educats en els malabarismes de la misèria (contemporània) substituiran aquells que 
pretenien cobrar per fer feina. Potser. 

Tolo Cañellas 



Nauzet Mayor (Las Palmas de Gran Canaria 1980) és llicenciat en Belles Arts per la 
Universitat de Barcelona. Entre les seves exposicions individuals i col·lectives destaquen: 
"Miseria contemporánea" i "La expedición. Tú has elegido un camino", a la Galeria 
Fran Reus (2017 i 2015, respectivament); "Present immediat", comissariada per Pilar 
Rubí, al Centre de Cultura Sa Nostra (2017); “#mira”, projecte de Bel Font per a Taller 
6a Obra Gràfica (2015), i "Hinterlandmark", comissariada per Álex Brahim per al 10è 
aniversari d'Addaya Centre d´Art Contemporani (2014). Ha participat a fires com 
Estampa, Just Mad, La New Fair -comissariada per Semíramis González-, i Room Art 
Fair, com també al projecte Encontro de Artistas Novos, desenvolupat per Rafael 
Doctor.  
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