
Chema Alvargonzalez inaugura a CaixaForum el cicle
Espais Oberts amb una gran instal·lació de llum que el
públic pot accionar a través d’internet

Puntsdellum.net
Encendre o apagar els llums de CaixaForum és possible a través d’internet.
L’artista Chema Alvargonzalez presenta Puntsdellum.net, una instal·lació de
llum sobre l’antiga fàbrica modernista que enllaça l’espai físic de l’edifici amb
l’espai virtual d’internet, i que permet interactuar amb l’obra des de qualsevol
part del món. L’epicentre de la instal·lació és la llum que Alvargonzalez ha
instal·lat a CaixaForum: una llum vermella que esquitxa de forma puntual tot el
perímetre de les façanes, surant per sobre dels merlets de l’edifici
modernista, i una llum blava i difusa que penetra a les torres i als carrers
interiors, tot forjant una nova visió de l’edifici en el paisatge nocturn de la
ciutat. El flux d’aquesta llum (el seu moviment, el seu ritme i la seva intensitat)
està determinat per la participació de les persones que visitin l’obra a través
del lloc web www.puntsdellum.net. Amb la instal·lació d’Alvargonzalez,
CaixaForum inaugura el cicle Espais oberts, un programa d’intervencions
artístiques sobre l’arquitectura de l’edifici i d’aquells espais que es troben
fora de les sales d’exposicions, i que comptarà amb la participació d’artistes
amb una trajectòria consolidada en instal·lacions i projectes públics.

La intervenció arquitectònica Puntsdellum.net es podrà visitar a CaixaForum
(avinguda Marquès de Comillas, 6-8), del 5 de novembre al 30 de març de
2003. Així mateix, el públic podrà interactuar amb l’obra a través del lloc web
www.puntsdellum.net.

Cada vespre, amb la posta de sol, la instal·lació de llum de Chema Alvargonzalez
s’accionarà, invitant el públic a interactuar amb l’obra és a dir, apagar o encendre



els llums fins a l’alba a través de www.puntsdellum.net, ja sigui des dels terminals
de la Mediateca de CaixaForum o des de qualsevol part del món. Així mateix, el lloc
web ofereix al públic un ventall de propostes a qualsevol hora del dia, com ara
descobrir l’arquitectura de l’antiga fàbrica modernista a través d’un passeig virtual
traçat per l’artista Chema Alvargonzalez o crear una constel·lació poètica sobre
l’edifici. D’aquesta manera, Puntsdellum.net interrelaciona l’espai físic de
CaixaForum i l’espai virtual de la xarxa, proposant una confrontació amb
l’especificitat de l’arquitectura i una interacció amb els visitants. El projecte ha estat
coordinat pels departaments de la Col·lecció d’Art Contemporani i de la Mediateca de
la Fundació “la Caixa”.

La instal·lació de llum de Chema Alvargonzalez inaugura el cicle Espais oberts, una
nova proposta coordinada pel Departament de la Col·lecció d’Art Contemporani de la
Fundació “la Caixa”, que neix amb la voluntat de convertir CaixaForum en un espai
de creació artística. Espais oberts comptarà amb la participació d’artistes amb una
trajectòria consolidada en instal·lacions i projectes públics, com són Chema
Alvargonzalez o Soledad Sevilla, que a principis d’any presentarà una obra al Jardí
Secret de CaixaForum.

El cicle està dedicat a la producció i presentació d’intervencions d’artistes en aquells
espais que es troben fora de les sales d’exposició de CaixaForum. La suggeridora
arquitectura de l’antiga fàbrica tèxtil, amb les seves façanes, els seus carrers
interiors i les seves torres, i la nova entrada del centre cultural, construïda per
l’arquitecte japonès Arata Isozaki, són el marc d’aquest programa que pretén crear
noves complicitats entre els artistes i el públic, així com una plataforma d’intercanvi
viva i dinàmica.

Chema Alvargonzalez (Jerez de la Frontera, 1960) va estudiar pintura i art
multimèdia a l’Escola Massana de Barcelona. Va ampliar els seus estudis a la
Universitat de Belles Arts de Berlín, on va cursar un màster en Art Multimèdia amb
Rebeca Horn. Viu i treballa entre Barcelona i Berlín. Exposa amb regularitat a les
galeries Carlos Taché (Barcelona) i Oliva Arauna (Madrid), així com en diversos
espais de Berlín. Ha participat en múltiples exposicions internacionals i ha dut a
terme un important nombre d’instal·lacions en espais públics. La seva obra té com a
centre d’interès la llum, el llenguatge (les paraules) i l’arquitectura urbana. Els seus



suports són la fotografia, el vídeo i l’espai públic.

Alvargonzalez transforma la percepció d’un determinat espai urbà o d’una
arquitectura amb llum artificial. La paraula és també un element que introdueix amb
freqüència en les seves instal·lacions com una manera de connexió i de generació
de significats en l’espai. Els principals punts d’articulació del seu discurs se centren
en el context del lloc, la seva història i la seva relació amb el present. Entre les seves
obres destaquen Abwesenheit, una intervenció en l’antiga Ambaixada d’Espanya a
Berlín (1992); Fontanelle, un treball en l’antic magatzem de blat de Postdam destinat
actualment a Kunsthalle (1993); Blue de Capri, una instal·lació a la casa Malaparte
de Capri (1994); Temps de pas, la intervenció en un edifici del  carrer Consell de
Cent de Barcelona (1994); Kunstprojekte-Riem, una instal·lació a la torre de control
de l’antic aeroport de Munic (2000); Hohenzollernbrücke, un projecte sobre el pont de
Colònia (2000), i Mehr Licht, una instal·lació en la façana de l’Ambaixada de Suïssa a
Berlín (2001).

Puntsdellum.net
Del 6 de novembre de 2002 al 30 de març de 2003

Inauguració: dimarts 5 de novembre, a les 20.00 h

CaixaForum
Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona

Internet
www.puntsdellum.net

Entrada gratuïta

Per a més informació i material gràfic us podeu adreçar a:
Inés Martínez Ribas. Departament de Premsa de la Fundació ”la Caixa”
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 12. 08028 Barcelona
Telèfon: 93 404 60 73. Fax: 93 404 61 16 / 60 80
ines.martinez.fundacio@lacaixa.es


