Seer (Alice I) (2005)
Kiki Smith
158,8 x 152,4 x 111,8 cm
Bronze pintat

Kiki Smith, filla del també escultor Tony Smith, és americana però nascuda el 1954 a
Nuremberg (Alemanya). Si bé és coneguda sobretot per la seva obra escultòrica, ha creat
peces en diferents mitjans i, sens dubte, és una de les artistes més destacades de la seva
generació.
Kiki Smith ha cercat sempre de representar diferents aspectes de l’anatomia humana,
especialment la femenina, i, amb el temps, ha anat eixamplant aquesta visió afegint‐hi
elements més subjectius, simbòlics, metafòrics, polítics i religiosos que subratllen l’accent
marcadament espiritual de tota la seva producció.
Tot i que a l’inici va ser encasellada com a artista del feminisme, Kiki Smith tracta el tema
del cos de la dona, i en general els temes femenins, des d’una perspectiva oberta que
s’allunya del merament ideològic per incorporar‐hi la quotidianitat, el domèstic i la
memòria individual, valent‐se de símbols extrets de faules, històries, contes i relats de
tradició oral.
A Seer (Alice I), l’artista pren com a referència el personatge d’Alícia al país de les
meravelles i parteix de la mateixa imatge que va fer servir John Tenniel per il∙lustrar la
coneguda obra de Lewis Carroll. L’obra representa un cap desproporcionat que al∙ludeix
els moments en què, en el conte, el personatge creix o s’encongeix. La pàtina blanca que
cobreix el bronze amb què està feta l’escultura hi atorga una sensació de fragilitat i
tendresa.
En aquesta obra, l’artista tracta l’aspecte femení des del sentit de la màgia i la fantasia,
visió que contrasta enormement amb la imatge sofisticada, manipuladora i aparentment
“alliberada” que la moda i els mitjans de comunicació americans promouen.
Fundació Sorigué. Lleida
Pilar Mateo, Universitat de Barcelona

The return (2007)
Bill Viola
Videoprojecció
7’15" loop

Bill Viola (Nova York, 1951), artista amb un llarg recorregut en el camp de la
videocreació, ha estat sempre marcat per una experiència singular que va tenir
als sis anys. Era molt a prop d’un riu i hi va caure. En lloc d’espantar‐se, va
experimentar sensacions de plaer i es va entusiasmar amb tot el que va veure
dins l’aigua: peixos bigarrats, petites branques, fulles, flors, pedres, sorra, etc.
L’experiència va ser tan intensa i positiva que el nen no volia desfer‐se’n ni
sortir del fons.
És per això que Bill Viola utilitza molt sovint l’aigua com a element físic, i també
simbòlic, en les seves obres. A The Return (2007), l’aigua és l’element
fonamental que fa possible que la dona protagonista de la videocreació torni
per una estona del més enllà al món dels vius tot i que, transcorregut un temps,
hagi de tornar a marxar. És important el canvi que es produeix en la percepció
d’aquesta dona, que passa de ser una figura purament fantasmal a mostrar un
cos material.
Viola plasma la figura del fantasma de la dona amb tonalitats grises i de línies
molt difoses. Quan la imatge travessa l’aigua, aquesta li insufla vida. Viola,
simbòlicament, representa aleshores la dona amb els colors de la carnació
pròpia dels éssers vius i, sobretot, mitjançant el seu vestit vermell.
Aquesta obra de Bill Viola, com moltes altres, permet una lectura espiritual, en
la mesura que l’artista interpreta de manera molt personal i convincent el pas
de la vida a la mort i a l’inrevés, influenciat per les idees del cristianisme.
Lourdes Cirlot
Vicerectora de Relacions Institucionals i Cultura

Journey to the moon (2003)
William Kentridge
Videoprojecció
7'10" loop

L’art, la cultura popular, l’èpica, la ciència, la faula i el document es retroben en
aquest videoart del cèlebre artista sud‐africà William Kentridge (Johannesburg,
1955), la banda sonora del qual és obra del reconegut compositor Phillip Miller;
un dels seus col∙laboradors habituals.
Si bé W. Kentridge ha vinculat bona part de la seva producció artística a la
denúncia de la segregació racial a la República Sud‐africana i a la crítica de
l’estatus postcolonial, amb Journey to the Moon l’artista insereix un parèntesi
d’evocació purament estètica i poètica en la seva particular línia de compromís
polític i social.
Aprofitant la seva experimentada trajectòria com a actor, director teatral,
escenògraf i realitzador, W. Kentridge parteix d’un evident homenatge al
cèlebre Le voyage dans la Lune (1902), de Georges Méliès, per recrear, en
primera persona, una dramatúrgia protagonitzada per la il∙lusió, el somni,
l’aventura, el desig i, al capdavall, per la confusió i el desengany. La vetlla
induïda per un consum massiu de cafeïna se’ns presenta com l’eix central de tot
el simulacre.
Aquesta percepció alterada de la realitat s’articula visualment mitjançant una
gran complexitat tècnica que inclou, d’una banda, l’acció real i l’animació, i
d’una altra, una tècnica híbrida denominada stop motion, que constitueix un dels
trets distintius de l’obra de W. Kentridge.
A banda dels evidents paral∙lelismes amb G. Méliès, a Journey to the Moon
abunden unes metàfores visuals que troben els seus referents en el cinema
surrealista, concretament en l’obra d’artistes com Antonin Artaud, Luis Buñuel o
Jean Cocteau.
Fundació Sorigué. Lleida
J. Oriol Silvestre, Universitat de Barcelona

Young man standing (2003)
Leonard McComb
52 x 37 x 100,73 cm
Bronze pintat

També coneguda com L’home daurat, aquesta vigorosa obra de L. McComb
(Glasgow, 1930) és una de les poques peces escultòriques de bronze produïdes per
aquest destacat pintor, dibuixant i gravador anglès, que d’ençà de l’any 1991 és
membre de la Royal Academy of Arts del Regne Unit.L. McComb és un artista de
singular vocació figurativa que concep totes i cadascuna de les seves
representacions naturalistes com un exercici creatiu tothora circumscrit dins el
gènere del retrat.
Si bé la present versió de Young Man Standing data de 2003, la idea original va ser
concebuda per l’artista temps enrere, l’any 1963. Fou llavors que L. McComb va
voler donar una resposta personal a les angoixes existencials desfermades a nivell
global per l’amenaça de la Guerra Freda, tot concebent aquesta peça com una
representació plàstica de l’home primordial, com una imatge positiva de l’ésser
humà entès com a totalitat implicada, com a tensió permanent i puixant entre la
seva realitat física i espiritual.
Es tracta d’una obra estrictament naturalista, fruit d’un acurat treball d’observació
que cerca la individualització del model real fins al punt de plasmar les subtils
asimetries i imperfeccions físiques que són pròpies de qualsevol fenotip humà.
Tanmateix, la solemnitat del gest, un cert hieratisme i, en especial, la qualitat
radiant que li atorga la pàtina daurada, converteixen l’obra en una mena de cànon,
en una abstracció idealitzada de la condició humana. És per aquest motiu que en
L’home daurat ressonen vivament les al∙lusions a l’art de l’antic Egipte i a
l’estatuària grega dels kouroi. Aquests referents ancestrals, però, no impedeixen
que Young Man Standing s’integri sense solució de continuïtat en la gran tradició
escultòrica del s. XX, concretament en paral∙lel amb l’obra d’artistes com J. Arp, C.
Brancusi, J. Clarà, A. Giacometti, A. Maillol, H. Moore, G. Manzú i G. Richier.
J. Oriol Silvestre
Universitat de Barcelona

Civilization (2008)
Marco Brambilla
Videoprojecció
2'40" loop

La crítica a la percepció contemporània dels conceptes de progrés, evolució,
creixement, èxit i fracàs, enriquiment, càstig i premi, es palesa en aquesta monumental
recreació visual de Marco Brambilla (1960), artista milanès actualment resident a Nova
York.
Mitjançant més de 300 canals fusionats en un únic bucle narratiu, Civilization imposa a
l’espectador la monumental tasca de recontextualitzar bona part de la imatgeria
popular i de la iconografia moderna, de les quals també ell participa, i l’obliga a
submergir‐se en un discurs crític i satíric a l’entorn de les esperances col∙lectives i
individuals.
A Civilization, una quantitat ingent d’icones extretes del món del cinema i la literatura
s’integren en un relat visual que convida l’espectador a identificar el detall sense perdre
mai de vista el conjunt. La lògica interna de l’obra i la seva estratègia compositiva
reclamen en tot moment la implicació personal d’aquell qui l’està visionant. S’hi
interpel∙la, en definitiva, la memòria visual de l’espectador i la seva capacitat per
integrar‐la en un tot coherent.
L’antiga tècnica del “ciclorama” ha estat aquí repensada i tècnicament adaptada per M.
Brambilla amb l’objectiu d’il∙lustrar la jerarquia de determinats codis estètics, ètics i
morals, i la seva inveterada reproducció al llarg de la història de la cultura visual. En
aquest sentit, cal reconèixer els referents que Civilization manté amb determinades
obres de Hieronymus Bosch i Miquel Àngel, i en general, amb la tradició compositiva
dels grans cicles de la pintura mural europea. Més enllà d’aquestes evidències, a
Civilization també es fa palesa una altra cita –literària en aquest cas– amb l’estructura
d’una de les obres fonamentals de la cultura occidental: la Divina Commedia de Dant.
Fundació Sorigué. Lleida
J. Oriol Silvestre, Universitat de Barcelona

Prison (2011)
Marina Alexeeva

Bath (2011)
Marina Alexeeva

Mixed media

Mixed media
4' loop

4' loop
Bath / Prison («Lifeboxes»)

Aclamada pel públic i la crítica, Marina Alexeeva (1959) és un exponent clar de l’art contemporani rus, i
una representant de primer ordre de l’avantguarda artística que es fa actualment a Sant Petersburg.
Durant els darrers anys, ha treballat perfeccionant el projecte «Lifeboxes», depurant‐ne al màxim la
tècnica. Es tracta d’una sèrie formada per caixes negres a l’interior de les quals es recreen ambients que
serveixen d’escenari als seus habitants, els quals es desplacen per l’espai a través de projeccions que se
situen tècnicament entre el vídeo i l’holograma, i que ens evoquen els efectes produïts per les caixes
d’ombres utilitzades en el món de la màgia i l’il∙lusionisme. Tot i que a les primeres caixes Alexeeva hi
projectà vídeos a l’interior ─alguns creats pel seu marit, el també artista Boris Kazakov─, posteriorment
ha volgut obrir completament aquests interiors a la mirada de l’espectador.
Els diferents entorns que crea Alexeeva (espais domèstics, presons, oficines, etc.) es reprodueixen amb
tanta meticulositat i precisió, que semblen diorames, autèntics espais reals en miniatura. Les caixes
esdevenen quadres vivents, veritables finestres a través de les quals l’espectador s’aboca encuriosit als
minúsculs éssers que n’habiten l’interior i que es mouen i es transformen explicant històries de vegades
oníriques, de vegades delirants, de vegades inquietants, de vegades còmiques, que ens connecten amb
la nostra imaginació, els nostres somnis, les nostres pors, i que ens fan reflexionar sobre l’existència i
l’essència de l’individu i la societat.
Bath
En aquesta obra Alexeeva tracta temes relacionats amb la història i les tradicions russes, amb un toc
d’humor, però sempre amb respecte. L’artista recrea l’ambient d’un banya rus, un bany públic
tradicional al qual els russos acudien setmanalment per fer els seus rituals d’higiene, per les seves
propietats curatives, però també per fer‐hi vida social. En aquest sentit, no és només un bany higiènic,
sinó que va més enllà, és una neteja espiritual, de l’ànima i de l’individu. L’ambient que s’hi crea, amb
l’escalfor, el vapor i les aromes, ajuda a promoure una sèrie d’imatges surrealistes i oníriques que podem
veure reflectides en transformacions diverses.
Prison
A Prison l’artista recrea l’interior d’una cel∙la on una figura, el presoner, es mou i ens explica la seva
existència i els seus desitjos. Les referències als actes delictius comesos pel presoner, que apareixen en
algun moment de la seqüència, ens ajuden a conèixer el costat fosc de la seva personalitat que l’ha
menat a acabar tancat en una presó. El presoner sent la falta de llibertat i, en els seus deliris, es
metamorfosa en altres realitats. A través de les seves transformacions, rememora totes les possibilitats
que ja no gaudeix: en un moment és un home, després és un ocell, després la seva forma s’ondula i es
converteix en un soldat, o en un animal, o simplement en aparences amorfes. Totes aquestes
conversions, variacions, mutacions ens revelen el seu anhel de recobrar la llibertat.
Fundació Sorigué. Lleida
Pilar Mateo, Universitat de Barcelona

Introduction (2007)
Kuo I‐Chen
20 x 25 cm
Vídeo amb photoframe
6' loop

Molt reconegut al seu país, aquest jove artista taiwanès (1979) treballa fonamentalment en projectes de vídeo,
instal∙lacions sonores i visuals, unitats interactives, multimèdia i accions de performances. El 2005 Kuo va ser
l'artista més jove que representava Taiwan a la Biennal de Venècia, i des d’aleshores ha exhibit les seves creacions
per tot el món en diverses biennals, fires d'art i galeries.
A la seva obra utilitza temes recurrents, com la relació entre les persones i el medi ambient, l'ansietat de la vida
contemporània i la recerca metafísica d'un significat més profund de l’existència.
L’atracció que l’artista sent per la relació sempre canviant entre els éssers humans i el medi ambient es palesa en un
exemple convincent i alhora seductor com és l’obra Introduction, que simbolitza la història personal que
gradualment va desapareixent en l’aire. Aquí, Kuo I‐Chen posa veu a la memòria col∙lectiva per extreure’n una
conversa més profunda entre la nostra existència i la nostra experiència.
El mar mou onada rere onada; el paper blanc passa, pàgina a pàgina. Es tracta d’un diàleg intens entre l’àmbit físic i
l’àmbit espiritual que, això no obstant, aconsegueix pacificar perquè l’espectador copsa un aire poètic en la imatge
dels fulls volants.
Com diu Kuo I‐Chen, «la carícia de la brisa de l’oceà sempre estimula la vitalitat del cor, on resideix el pròleg de cada
història».
Fundació Sorigué. Lleida
Pilar Mateo, Universitat de Barcelona

