
 
 
 DOSSIER DE PREMSA   
 
 
LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ PRESENTA LA PERFORMAN CE-
CONCERT PINK ROOM DE DANIEL AMORÒS, PROJECTE GESTAT ARA 
FA DOS ANYS, QUE L’ARTISTA HA CONTINUAT DESENVOLUPA NT I 
FINALITZAT DINS EL CONTEXT DE LA FUNDACIÓ 

 
 

 

 

El dijous 24 d’Agost, a les 21 hores , l’artista en residència Daniel Amorós  
presentarà a l’Auditori de la Fundació Pilar i Joan Miró la performance-concert 
PINK ROOM.  

Pink Room és una performance-concert formada per la projecció d’una sèrie 
d’accions site-specific i la posada en escena d’un corpus de cançons cantades, 
en principi, a capella.  
 
Aquesta performance representa el procés, des de la negació fins a 
l’acceptació; a què s’enfronta el subjecte durant la construcció de la seva pròpia 
identitat com a resultat d’un llarg viatge d’introspecció i autoconeixement, 
talment que desconstrueix i subverteix en la seva essència, la concepció i la 
representació binària del gènere i la sexualitat, al bell mig de la realitat 
patriarcal. 
 
Els llocs on s’han portat a terme aquestes accions, posen de manifest la 
transcendència en aquest procés identitari, del fet d’ haver nascut a Menorca – 
un espai aïllat per l’aigua i envoltat de naturalesa. I el vincle inherent en 



l’assumpció de models de conducta dissidents o l’adopció de modus vivendi 
oposats al què l’heteronormativitat perpetua. 
 
 
Activitat de la residència artística a la Fundació Pilar i Joan Miró a Palma 
de Mallorca: 
 

El propòsit de l’estada de Dani Amorós a Mallorca és la continuïtat del projecte 
Pink Room, iniciat ara fa dos anys a Menorca i mostrat per primer cop a 
“Rissaga: Nova Onada d’Artistes Menorquins”. 
 

Per una banda, l’artista ha realitzat una d’aquestes accions site-specific, 
titulada Ophelia, portada a terme i gravada entre S’Avenc de Son Pou i l’arc 
natural de Cala Varques. Aquesta, desenterra la història que uneix S’Avenc de 
Son Pou i l’Escola Mallorquina, prenent com a punt de partida la lletra de la 
cançó popular que trobem en el seu interior, que diu: “Veniu fadrines, veniu. 
Beveu l’aigua de la vida, que la vella cançó diu, que qui en beu prest 
s’amarida”. 
 
Ophelia o La Núvia d’Algendar, símbol de la concepció de l’amor romàntic en  
la nostra cultura, serà encarnada en la performance per un individu de 
naturalesa queer, coercit a assumir el paradigma femení. Vestit com Loïe 
Fuller, mitjançant una dansa i reproduint l’acció que narra la cançó esmentada 
anteriorment, desvirtuarà el poder del principi de la dominació masculina, sobre 
l’ideari de la feminitat que aquest ha construït. Anihilarà les necessitats que 
aquest projecta sobre aquesta figura femenina, de trobar la plenitud en el seu 
oposat, és a dir, en el model de relació dual que el seu dogma planteja. Per 
contra, la performance ressignifica aquesta idea de les relacions amoroses 
basades en els pilars de la dominació i la submissió, des del poder del subjecte 
sobre la seva pròpia existència com un possible camí cap a la plenitud, 
l’harmonia, l’ alliberació, l’apoderament, etc. 
 
Per altra banda, la residència culminarà amb una mostra del work in progress 
d’aquest projecte. En aquest esdeveniment, es projectaran quatre de les 
performances site-specific: Eva (2016), Venus (2015), Danse Macabre (2013 – 
2017) i  Ophelia (2017). 
 
Després de la performance, en forma de col·loqui, s’explicaran tots els detalls 
del procés de creació� d’aquest projecte i s’oferirà� al públic la possibilitat de 
dialogar amb l’artista. 
 
https://danielandthesodomites.wordpress.com 
 


