
La Sala d’Exposicions de la Fundació ”la Caixa” a Madrid presenta una selecció
de les últimes obres de l’artista

Iñigo Manglano-Ovalle
Un gran núvol metàl·lic suspès en l’aire, intemporal, amb una estructura neta i de
més de tres metres d’alçada per tres d’amplada, ocupa imponent l’espai d’una de
les sales de l’exposició. Cloud Prototype no. 1/Prototip de núvol núm. 1 (2003)
d’Iñigo Manglano-Ovalle (Madrid, 1961) –una de les 23 obres que conformen la
mostra– presenta alguns dels principis de la producció d’aquest creador, que va
iniciar la seva carrera artística l’any 1989. La utilització de la tecnologia, entesa
des d’un punt de vista cultural, i no científic, la interacció entre l’obra i
l’espectador, la influència de l’arquitectura o la importància del so vinculat a
l’obra són alguns dels elements que proposen les seves creacions. Manglano-
Ovalle utilitza lliurement diferents tècniques i materials, com ara la fotografia, el
vídeo, el so o l’escultura, amb la finalitat de crear unes obres que s’acosten, de
manera conceptual i poètica, a temàtiques de caràcter social, polític i cultural.
L’artista s’ha convertit en un dels creadors actuals que insisteixen en la recerca
de la llibertat i de nous plantejaments ètics i estètics a través de la creació
artística i, especialment, a través de l’experiència que produeixen les obres en
l’espectador.

L’exposició Iñigo Manglano-Ovalle, organitzada i produïda per la Fundació ”la
Caixa”, es podrà visitar a la Sala d’Exposicions de la Fundació ”la Caixa” a
Madrid (Serrano, 60), del 9 de maig al 20 de juliol del 2003.

L’escultura Cloud Prototype no. 1/Prototip de núvol núm. 1 (2003) d’Iñigo Manglano-
Ovalle representa un núvol real que un grup de científics del Departament de Ciències
Atmosfèriques de la Universitat d’Illinois va escanejar utilitzant tecnologies de la
meteorologia. Aquesta escultura, situada a la zona central de l’exposició, és un
autèntic cumulonimbus, una part d’una tempesta que es va produir a Illinois el
setembre del 2002. A partir de les dades que li van facilitar els científics, i amb la
col·laboració de l’arquitecte Douglas Garafalo, Manglano-Ovalle va modelar, amb
planxes d’aliatge de fibra de vidre i titani, un núvol que només va existir en un moment
determinat de la realitat, un cos d’aigua efímer que es va captar i emmagatzemar
digitalment. Aquesta obra exemplifica de quina manera l’artista incorpora la tecnologia
a la seva producció artística. A Manglano-Ovalle no li interessa la tecnologia entesa



com a ciència, tècnica o instrument nou de creació, sinó com a element cultural.
Aquest concepte queda reflectit clarament en dues de les obres que s’exposen a la
mostra. Nocturne (white poppies)/Nocturn (roselles blanques) (2002) és un vídeo que
utilitza la visió nocturna per captar roselles afganeses, mentre que a Sonambulo III
(infrared)/Somnàmbul III (infraroig) (2003), la càmera de visió nocturna enfoca el fill de
Manglano-Ovalle dormint al bressol. A l’artista no li interessa el funcionament del llum
infraroig, que permet que hi puguem veure a les fosques; el que li interessa de debò és
constatar que aquesta mena de llum és un element que resulta familiar a la societat
gràcies a la televisió. Els coneixements tecnològics de Manglano-Ovalle i la seva
comprensió de la dimensió ètica que de vegades planteja la tecnologia estan lligats a
la noció d’art com a vehicle de debat social.

Quan fa servir una càmera d’ús militar per enregistrar el fet íntim d’un pare mirant el
seu fill que dorm, l’artista estableix un contrast brutal entre el mitjà utilitzat i la visió del
nen. El mateix passa a Nocturn (roselles blanques) amb la visió nocturna de les flors
que, habitualment, tenen connotacions decoratives o sensuals. Tots dos treballs
enfronten la bellesa i el perill.

Entre la diversitat de temes que presenta Manglano-Ovalle a través de la seva obra
destaca el concepte de la hibridació de cultures. En aquest sentit, l’artista s’interessa
especialment per la història mestissa que coneix prou bé a causa de la seva condició
d’hispanocolombià criat a Europa i a l’Amèrica del Sud i del Nord. Els seus retrats de
l’ADN, dels quals se’n presenten diversos exemples en aquesta exposició, en són una
bona mostra. Manglano-Ovalle parteix de les pintures de casta espanyoles, unes obres
que representen la superioritat del colonitzador espanyol sobre les races del Nou Món.
L’artista extreu d’aquestes obres l’estructura de la seva composició: setze pintures
amb tres figures cadascuna. Manglano-Ovalle crea setze tríptics, però no amb tres
figures, sinó amb l’ADN de tres individus. D’aquesta manera, planteja el concepte de
desaparició del cos. Mitjançant les noves tecnologies, un tema recurrent en la seva
producció artística, es podria arribar a un estat en què ens alliberaríem de la
construcció arbitrària de la raça, el color i l’ètnia, i alliberaríem el cos de la seva
representació per arribar a la identitat d’una cultura global.

Les referències als conceptes de “globalització” i “universalitat” apareixen en altres
obres exposades. La videoinstal·lació Climate/Clima (2000) presenta tres pantalles
situades en una estructura arquitectònica d’alumini d’aire minimalista, que recorda
l’arquitectura de Mies van der Rohe entesa com a metàfora visual de la modernitat.
Aquestes pantalles ens mostren, en una projecció contínua i alternant, unes imatges
en què diferents figures ocupen una torre de vidre moderna al Lake Shore de Chicago,
un edifici que es podria trobar en qualsevol indret del món; ens mostren, doncs, una
reflexió sobre el procés d’homogeneïtzació del món actual.



L’obra de Manglano-Ovalle dedica també una atenció especial a idees com ara la
suspensió del temps a través de les obres i la importància del so, el veritable fil
conductor de la majoria dels seus vídeos i les seves pel·lícules. Un exemple d’això és
l’obra Storm Hangar/Hangar en la tempesta (2003), en què l’artista crea una mena
d’acció suspesa a partir d’un núvol en moviment. Es tracta d’una acció per l’acció
mateixa, intemporal. Aquesta sensació de suspensió en el temps s’emfasitza amb la
banda sonora, el ritme que realça l’artificialitat de la situació.

En aquest sentit, l’objectiu del so no és només que es pugui escoltar amb l’oïda, sinó
que se senti físicament per tot el cos, el qual ocupa un espai juntament amb l’obra. En
escultura, sobretot, sempre es produeix aquest contacte entre l’espectador i l’obra, dos
cossos que existeixen junts, que comparteixen el mateix espai en un temps
determinat. Aquest concepte és una constant en la producció de l’artista.

L’obra té l’objectiu de fer participar el cos de l’espectador, concedir-li un espai propi en
relació amb la peça. Manglano-Ovalle pretén que aquest espectador se submergeixi
en les seves obres, en comptes de provocar-lo o donar-li la resposta de la seva
creació, tenint sempre en compte que no hi ha cap conclusió a la qual arribar.

Per a ell, el primer objectiu de l’artista és proporcionar una experiència a l’espectador
per tal de generar posteriorment un discurs al voltant de la creació. En definitiva, l’obra
d’Iñigo Manglano-Ovalle resideix i existeix en el discurs que l’envolta i que li
proporciona el seu veritable significat.

Iñigo Manglano-Ovalle
Del 9 de maig al 20 de juliol del 2003

Inauguració: dijous 8 de maig, a les 20.00 h

Sala d’Exposicions de la Fundació ”la Caixa”
Calle Serrano, 60
Madrid
www.fundacio.lacaixa.es
Telèfon: 902 22 30 40

Horari:
De dilluns a dissabte, d’11.00 a 20.00 h
Diumenges i festius, d’11.00 a 14.30 h
Dimarts, tancat

Entrada gratuïta
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