
CaixaForum presenta una instal·lació efímera de Soledad
Sevilla en el Jardí Secret dissenyat per Arata Isozaki

Temporada de llàgrimes
Temporada de llàgrimes és el títol de la instal·lació que Soledad Sevilla
(València, 1944) presenta a CaixaForum. L’obra inaugura el cicle
d’intervencions d’artistes contemporanis en el Jardí Secret, un espai
rectangular amb una fina pel·lícula d’aigua que va dissenyar l’arquitecte
japonès Arata Isozaki a l’entrada del centre social i cultural de la Fundació “la
Caixa”. L’arquitectura, la llum i l’aigua, elements fonamentals en l’obra de
Sevilla, són precisament els elements constitutius de l’espai blanc del Jardí
Secret. L’artista els convoca de nou a Temporada de llàgrimes, una obra que
neix del seu compromís amb la situació actual que viu el món. Les idees sobre
la ruïna i els espais devastats que formen part del seu recent procés creatiu
s’han traduït en aquest cas mitjançant la repetició de la frase que constitueix
el títol de la instal·lació al llarg de tot l’espai: temporada de llàgrimes. Les
paraules s’adhereixen als murs com si fossin una afecció que patís la pedra
blanca; una metàfora del patiment actual de la societat contemporània.
Paraula i aigua es converteixen en recursos poètics que enllacen l’espai de
l’art amb la realitat dels esdeveniments que tan brutalment assetgen en
aquests dies la nostra consciència. Temporada de llàgrimes forma part del
cicle Espais oberts, un programa d’intervencions d’artistes contemporanis
sobre l’arquitectura de CaixaForum i els diversos espais que es troben fora de
la sala d’exposicions.

La instal·lació Temporada de Llàgrimes, de Soledad Sevilla, es podrà visitar a
CaixaForum (avinguda del Marquès de Comillas, 6-8), del 12 de març al 31
d’agost de 2003.



Soledad Sevilla, guardonada el 1993 amb el Premi Nacional d’Arts Plàstiques, és
una artista amb una dilatada i reconeguda trajectòria artística en el camp de la
pintura i de la instal·lació. Si les seves teles s’han caracteritzat per la creació
d’atmosferes espacials, les seves instal·lacions envolten l’espectador en espais
ambientals de gran contingut poètic. Aquestes obres articulen l’espai i condicionen
la nostra percepció, sempre de forma subtil, en una recerca del sentit de la nostra
existència.

Temporada de llàgrimes és una instal·lació efímera pensada exclusivament per al
Jardí Secret. “La temporalitat de les instal·lacions és un aspecte d’aquestes que
m’agrada molt. Que siguin efímeres és per a mi un valor afegit. Entenem per art
moltes coses que, com sabem, són efímeres: la dansa, la música o els toros. Això
no s’havia donat en la plàstica fins al segle XX i és un experiment que m’interessa
moltíssim, perquè moltes vegades em pesa l’acumulació d’elements, d’objectes, i en
aquest sentit l’efímer és perfecte: ocorre i desapareix. El fet que la instal·lació es
produeixi en un temps i un espai i després només en resti el record afegeix una
poètica plena de suggeriment”, constata l’artista.

La instal·lació forma part del cicle Espais oberts, un programa d’intervencions
d’artistes contemporanis sobre l’arquitectura de CaixaForum i els espais que es
troben fora de les sales d’exposicions. Si bé el cicle es va inaugurar a principis de
novembre de 2002 amb una gran instal·lació de llum de Chema Alvargonzalez
(Puntosdeluz.net) que finalitza el proper 30 de març, l’obra de Soledad Sevilla
inaugura les intervencions en el Jardí Secret, espai que fins avui no ha estat utilitzat.

A propòsit de Temporada de llàgrimes, Soledad Sevilla escriu: “Ja no és possible la
pau sòlida dels estanys; vivim un crepuscle de la consciència i de l’ètica.” Entre els
fons de la Col·lecció d’Art Contemporani s’hi troba la seva instal·lació Fons et origo
(1987), els elements constitutius de la qual són també la llum i l’aigua. Aquesta obra
es va dur a terme per a la Sala Montcada de la Fundació “la Caixa”, i culmina el
treball de la sèrie pictòrica dedicada a l’Alhambra al llarg de 1986.



Temporada de llàgrimes
Del 12 de març al 31 d’agost de 2003

Inauguració: dimarts 11 de març, a les 20.00 hores

CaixaForum
Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona
www.fundacio.lacaixa.es
Tel.: 902 22 30 40

Horari:
De dimarts a diumenge, de 10.00 a 20.00
Dilluns, tancat

Entrada gratuïta


