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anna talens
DETalhE E DElICaDEZa DETAIL AND DELICACY

Anna Talens nasceu em Carcaixent, Valência, em 1978. É licenciada e recente-
mente doutorada em Belas Artes. Desde que estudou na Bauhaus de Weimar 
vive e trabalha entre a casa dos avós e Berlim. É a vida de nómada que lhe 
enriquece a experiência e a obra: a inspiração vem-lhe “da vida, entendida como 
aprendizagem, perceção, jogo e liberdade”. Tem um trabalho extraordinário, rico, 
que só podemos apreender com tempo e atenção, fazendo uso de todos os 
nossos sentidos. Um trabalho que nos deixa assombrados, da mesma forma que 
Anna pretende “manter o assombro perante a vida, os estímulos, os lugares e 
outros eventos por descobrir”.

Recordas quando surgiu o teu interesse pelas artes?
\ Desde sempre tive muita imaginação e habilidade com as mãos, além de que 
fui uma criança mais reflexiva do que impulsiva. Creio que apesar de apenas ter 
decidido estudar Belas Artes em 1996, desde muito pequena já se notava que 
era esta a minha vocação.

Para além do trabalho criativo e artístico, tens uma vertente mais académica. 
Como é que esses dois aspetos da tua vida se relacionam? 
\ Durante o doutoramento foi muito duro articular a investigação e a criação, 
já que requerem uma atitude muito diferente, mas sem dúvida que uma tarefa 
alimentava a outra. E durante os estudos pude viajar, ler, pensar, escrever e 
alimentar a minha obra com tudo o que vivi e aprendi.

Trabalhas entre Espanha e a alemanha, entre duas culturas distintas. 
\ Adoro viver esse contraste. Ajuda-me a descobrir coisas novas, não só pelo 
contacto com outra cultura, mas porque as viagens me ensinam a apreciar 
coisas da minha própria cultura também.  

mas para além disso passaste temporadas em países tão distintos como a 
Inglaterra, a Itália ou a austrália.
\ Gosto muito de viajar, e ainda mais de habitar as cidades onde vou durante 
algum tempo, de forma a extrair da experiência algo produtivo para o meu traba-
lho. Em cada viagem limpo o olhar de uma visão rotineira e maravilho-me com o 
encontro com o inesperado, seja um material, uma situação, um lugar ou até uma 
cor ou palavra nova. >

Anna Talens was born in Carcaixent, Valencia, in 1978. She has a first degree and, 
more recently, a doctorate in Fine Arts. Ever since she studied at the Bauhaus in 
Weimar, she has been living and working between her grandparents’ home and 
Berlin. It is this nomadic life that enriches her experiences and work: her inspira-
tion comes from “life, seen as a learning process, as perception, playfulness and 
freedom”. Her work is extraordinary and rich, which we can only grasp with time 
and attention, making use of all our senses. Her work leaves astonishes us, in 
the same way that Anna intends to “remain astonished in the face of life, stimuli, 
places and other events yet to be discovered”.

Do you recall how your interest in art began?
\ I’ve always had a lot of interest and been skilled with my hands, and as a child 
I was more reflexive than impulsive. I think that despite having decided to study 
Fine Arts as late as 1996, it was clear that this was my vocation from a very 
young age.

Apart from your creative and artistic work, you also have a more academic 
facet. How do these two aspects of your life interact? 
\ While doing my doctorate, I found it very hard to combine research with creation, 
since they require a very different approach. Yet, undoubtedly, these approaches 
complimented one another. And during my studies, I’ve been able to travel, read, 
think, write and nourish my work with all that I’ve seen and experienced.

You divide your work between Spain and Germany, between two different cultures. 
\ I adore this contrast. It helps me discover new things, not only because of the 
contact with other cultures, but because these journeys also teach me how to 
appreciate things from my own culture.  

In addition to this, you have also spent periods in countries as different as Eng-
land, Italy and Australia.
\ I really enjoy travelling, and better still to live for a while in the cities I travel to, 
as a way of distilling something productive for my work. Each trip allows me to 
clean away the sense of routine from my vision and I am delighted by encoun-
ters with the unexpected, be it material, a situation, a place or simply a colour or 
new word. >
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Falas-me um pouco da obra ‘mi jardín interior-mein innerer Garten’ que apresen-
taste no Centro del Cármen, na mostra da art in Group? 
\ É uma obra muito misteriosa, mesmo para mim. Fi-la por ocasião de uma 
exposição no PlattenPalast de Berlim em 2010. Trata-se de um retorno ao meu 
jardim em Berlim e ao meu próprio jardim, um jardim mais interior. Enquanto que 
noutras obras tenho uma imagem pré-concebida do que quero fazer, esta surgiu 
à medida que manipulava os objetos no meu estúdio, e por isso tem essa magia, 
porque é produto da intuição, e do contato constante com os objetos da casa dos 
meus avós, dos mercados de segunda mão de Berlim e de um forte interesse pela 
descrição do mundo que os viajantes foram fazendo ao longo dos séculos através 
das suas Wunderkammer. >

Could you tell me a bit about your work ‘Mi jardín interior-Mein innerer Garten’ 
which you presented at Centro del Cármen, during the Art in Group exhibition? 
\ This work is very mysterious, even for me. I created it especially for the Plat-
tenPalast exhibition in Berlin in 2010. It’s about a return to my garden in Berlin 
and a return to my own, inner garden. While in other works I have had a pre-
conceived image of what I wanted to do, this one appeared as I was handling 
objects in my studio, and that’s why it’s magical, because it is the product of in-
tuition, and of the constant contact with the objects in my grandparents’ home, 
in flea markets in Berlin, and a profound interest in the descriptions of the world 
by travellers over the centuries through their Wunderkammer. >
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É um trabalho delicado e minucioso, que conta uma história. Todas as tuas obras 
contam histórias?
\ Quase todas. Algumas são muito narrativas, outras mais crípticas, algumas 
profundas, outras mais divertidas. Cada uma responde à necessidade de dizer 
algo. Agrada-me a ideia de pensar que no objeto se escondem histórias, como 
nos nossos próprios objetos, sejam relíquias do passado ou lembranças de uma 
fase passageira da vida.

É uma experiência muito diferente ver a obra de longe ou de perto. É necessário 
fazê-lo com tempo. Qual o papel do detalhe na relação que estabelece a obra 
com o público?
\ Eu fixo-me nos detalhes das coisas, na forma como estão feitas, e assim ofe-
reço essa mesma qualidade aos outros, o que gera no espetador uma espécie 
de concentração e de fruição do minucioso e do pequeno, recreando um mundo 
em que encontra sossego... isto se for paciente com os detalhes, claro!

Utilizas muitos materiais preexistentes, dás novas funções às coisas, fazendo 
com que elas não sejam o que parecem. Essa seleção de materiais é emocional 
ou racional? histórica ou estética? 
\ O material e o objetual são dois conceitos muito importantes para mim. Sinto 
uma espécie de enamoramento visual e tátil face às coisas. Estou sempre a 
recolher coisas que acho que me podem servir para materializar as minhas 
ideias. E no estúdio dá-se o encontro entre esses elementos exteriores e o meu 
interior. Gosto de saber de onde vêm os materiais, qual a sua história, a sua 
função, tudo isso me ajuda a carregar de sentido 
o que faço. A seleção, como dizes e bem, é 
emocional, racional, histórica e estética, tudo ao 
mesmo tempo.

Qual é a tua definição de arte?
\ Para mim, arte é uma linguagem, uma forma 
de dizer: estou aqui, penso, vivo e quero dizer. 
Vejo-a como uma reduplicação do que já existe.

E de beleza?
\ Para mim a beleza não é a perfeição, o cânone, 
não está ligada ao elitismo. A beleza de que faço 
uso está mais relacionada com a beleza de es-
pírito. É uma atitude perante as coisas, quando 
os olhos se empenham em ver desde o ponto 
de vista da felicidade uma beleza que, como diz 
Susan Sonntag na sua ‘Discussão sobre a  
beleza’, “A beleza é parte da história da idealiza-
ção, que é em si parte da história da 
consolação”. \/

It’s a delicate and meticulous work that tells a story. Does all your work tell 
a story?
\ Nearly all. Some are narratives, others are more cryptic, some are profound, 
others are more amusing. Each work responds to the need to say something. It 
pleases me to think how an object can conceal a story, as our personal objects do, 
be they relics from the past or memories of a fleeting moment in our lives.

Seeing art close up or from a distance is a very different experience. It’s important 
to take our time. How important are details in the relationship your work estab-
lishes with the public?
\ I focus on the details in things, on the way they are made, and so I offer these 
same qualities to others, which creates a type of concentration, enjoyment of 
minute details in the spectator, recreating a world in which peace can be found ... 
that is if the spectator has the patience for the details, of course!

You use lots of materials that already exist, and give new purposes to things, 
so that they are no longer what they appear to be. Is this selection of material 
emotional or rational? Historical or aesthetic? 
\ The concepts of material and object are both very important to me. I feel a kind 
of visual and tactile passion towards things. I’m always collecting things that I 
think might help me materialise my ideas. And it’s in my studio that the encounter 
between these exterior elements and my inner self takes place. I like to be aware 
of where the materials come from, the history behind them, their purpose, which 
all go to help give meaning to what I do. As you quite rightly say, the selection is 

emotional, rational, historical and aesthetic, all at 
the same time.

What’s your definition of art?
\ For me, art is a language, a way of saying: I’m 
here, I think, live and want to speak. I see it as a 
reduplication of what already exists.

And of beauty?
\ For me, beauty isn’t perfection, the canon, and 
isn’t connected to elitism. The beauty I make use of 
is more closely related to the spirit. It’s an attitude 
to things, when our eyes make an effort to see 
from the point of view of happiness a beauty that, 
as Susan Sonntag said in her 'Argument about 
Beauty', “Beauty is part of the history of idealizing, 
which is itself part of the history of consolation”. \/
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