
CaixaForum confronta l’espectador amb el seu paper de públic
a través d’una instal·lació de Javier Peñafiel a l’auditori

Absència pública
Com un ganxo, un finestral. Al darrere, un espectacle misteriós. Al davant, un
públic bocabadat. Amb aquests ingredients, Javier Peñafiel (Saragossa, 1964)
presenta a l’auditori de CaixaForum Absència pública, una instal·lació que es
desenvolupa a l’interior d’un espai a porta tancada i sense públic present.
Peñafiel se serveix de la gran curiositat que suscita el finestral obert en el
vestíbul de CaixaForum amb vistes a l’auditori per situar l’espectador al
davant del vidre i convidar-lo, a ritme d’intriga, a desxifrar el significat d’un joc
d’imatges, llum i color que es desenvolupa a l’interior d’un pati de butaques
totalment buit. L’objectiu: reflexionar sobre el paper del públic a partir de la
seva mateixa absència. «La meva preocupació prioritària és produir un temps
diferent per invertir, juntament amb l’espectador, el temps reglamentat i les
jerarquies que operen en els temps d’espera de tot espectacle», resumeix
Peñafiel. Absència pública forma part d’Espais oberts, el cicle d’intervencions
d’artistes contemporanis a CaixaForum que ja ha comptat amb la participació
de Chema Alvargonzalez, Soledad Sevilla i Jeppe Hein.

La instal·lació Absència pública, de Javier Peñafiel, es podrà veure a l’auditori
de CaixaForum (Av. Marquès de Comillas, 6-8), del 13 de maig al 3 d’octubre
de 2004, sempre que no coincideixi amb cap altra activitat programada.

Absència pública parteix de la dicotomia públic-buit: CaixaForum com a lloc públic
l’afluència del qual el situa entre els centres més visitats de Barcelona; el finestral
del vestíbul que convida els espectadors a descobrir l’interior del gran auditori
només quan és buit; el públic emplaçat a qüestionar-se el seu propi paper de públic;
un espectacle misteriós que, paradoxalment, transcorre a l’interior d’un espai buit
sense públic...



La intervenció de Javier Peñafiel sols es pot contemplar quan l’auditori està tancat,
és a dir, quan no hi ha cap concert o espectacle programat. Llavors, el finestral que
dóna al vestíbul de CaixaForum es descobreix. A l’interior de l’espai, a porta
tancada, un projector robotitzat llança a intervals de segons imatges sobre les
pantalles de l’escenari, mentre que, de manera consecutiva, múltiples feixos de
llums dibuixen sobre el pati de butaques buit i altres espais formes de diferents
colors. A fora, a l’exterior de l’auditori, l’espectador només és convidat a contemplar
l’obra de Peñafiel a través del vidre del finestral, com si es tractés d’un espia.
Curiosament, les imatges projectades sobre les pantalles de l’escenari presenten el
negatiu dels visitants, com una al·lusió a l’espectre de l’espectador absent. L’atenció
de l’espectador es veu adreçada d’un lloc a un altre, seguint les pautes d’espera i
d’expectació que suscita tot espectacle.

A partir de l’interès de la filosofia i el pensament contemporanis, les propostes de
Javier Peñafiel plantegen una reflexió crítica i, de vegades, irònica sobre la pèrdua

d’innocència de l’individu en la contemporaneïtat. D’aquesta manera, el 1997 va
iniciar el treball Agència d’intervenció en la sentimentalitat, que s’endinsa en les
dificultats de comunicació personal. En la videoinstal·lació Maltractament, que
Peñafiel va realitzar per a la Sala Montcada de la Fundació “la Caixa” i que
actualment forma part de la Col·lecció d’Art Contemporani d’aquesta entitat, i en el
projecte Tragèdia de les corporacions. Ignorància (TCI), l’artista intenta demostrar
com el nostre imaginari no està protegit per la nostra intimitat, sinó que està sotmès
a lleis de vigilància i desitjos.



Absència pública
Del 13 de maig al 3 d’octubre de 2004

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

Horari:
De dimarts a diumenge i festius, de 10 a 20 h
Dilluns tancat, excepte festius
(La instal·lació de Javier Peñafiel es podrà veure sempre que no coincideixi amb cap
altra activitat programada.)

Servei d’informació de la Fundació ”la Caixa”
www.fundacio.lacaixa.es
Tel.: 902 22 30 40

Entrada gratuïta
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