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Francesc Ruiz. The Yaois
Inauguració: Dimecres, 14 de desembre de 2011, 19.30 h.

Exposició: 14.12.2011 – 25.02.2012. Dimarts a dissabtes de 10.30 a 19.00 h.

Francesc Ruiz presenta a la nostra galeria un nou projecte en el qual sintetitza alguns dels seus últims 
treballs; d’una banda les seves incursions en la cultura Yaoi (una variant homoerótica del manga ja-
ponès) i de l’altra, les obres al voltant de l’edició de revistes i fanzines que porta realitzant des de fa 
anys amb els seus kioscos (Philadelphia Newsstand, 2010) i tendes especialitzades (Gasworks Yaoi, 2010).

The Yaois, és una instal·lació de vint panells d’imatges extretes de la xarxa que en alguns casos han 
estat manipulades fins a formar taules en les quals s’alineen 36 fulles de paper numerades amb imat-
ges i textos. Aquestes taules tenen el seu origen en el catàleg del COMIKET de Tòquio, que és el major 
esdeveniment celebrat al voltant de la cultura Yaoi i en el qual hi apareixen ordenats i classificats els 
diferents cercles o petits editors que durant aquests dies mostren les seves publicacions amateurs. 
Un espai únic en el qual les lleis del copyright desapareixen i on està permès copiar, versionar, plagiar als 
personatges més populars de la indústria del còmic i de l’anime.

En l’exposició aquestes taules serveixen per endinsar-se als possibles territoris per on el Yaoi, o qual-
sevol altre model de representació homoerótica paròdica, pot desenvolupar-se apuntant igualment a 
altres pràctiques similars en la història, des de les Bíblies de Tijuana fins a les versions apòcrifes de 
Tintín i Disney que, realitzades per fans, porten temps circulant al “mercat negre”. The Yaois explora 
en la seva multiplicitat, les diferents sensibilitats, els malentesos i les zones borroses en les quals es 
situa, que inclouen des de la crítica al patriarcat i la subversió dels seus espais tradicionals, fins al 
romanticisme del Boy’s Love, o també l’espai performatiu que els fans exploren amb els seus cosplay 
(disfresses dels seus personatges favorits) , sense oblidar les construccions homòfobes que es donen 
en certa pràctica paròdica en alguns contextos.

En aquest nou treball Francesc Ruiz aplica la “lògica yaoi” als llocs de l’art, revisitant el Pop Art i al-
guns dels seus principals actors però també a la cultura popular, a l’art sacre, a l’esport, a la políti-
ca i a les finances. Creant una nova manera d’observar i rellegir el món l’artista ens proposa abordar 
altres llocs des d’una perspectiva complexa en la qual sexualitat, gènere i poder s’entremesclen per 
mostrar-se d’una forma diferent a l’habitual.

*Per a més informació i/o imatges contactar amb galeria@estranydelamota.com.
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