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A l’ull d’en Bambi 
Col·lecció d’Art Contemporani ”la Caixa”  
Selecció de Verónica Gerber Bicecci 
Del 14 de gener al 19 d’abril de 2020 
Galeria 7, entrada gratuïta 
#laCaixaCollection 
 
 
En aquesta exposició de fotografia, vídeo i instal·lació, l’artista i escriptora 
Verónica Gerber Bicecci (Mèxic, 1981) explora els efectes de la catàstrofe 
humana i ambiental en el paisatge i el llenguatge. 
 
A l’ull d’en Bambi reuneix obres de Carlos Amorales (Mèxic, 1970), Bleda 
y Rosa (Espanya, 1969), Carmen Calvo (Espanya, 1950), Victoria Civera 
(Espanya, 1955), Sophie Ristelhueber (França, 1949) i Concha García 
(Espanya, 1960), procedents dels fons de la Col·lecció ”la Caixa”, la 
col·lecció d’art contemporani més important d’Espanya. La mostra és la 
quarta i última entrega d’una sèrie d’exposicions i nous textos que realcen 
la col·lecció, comissariats per importants escriptors convidats al llarg d’un 
any. Acompanya la selecció de Gerber Bicecci una breu història original en 
la qual les paraules de Greta Thunberd, Donna Haraway i W. B. Yeats 
esquitxen un relat alliçonador sobre la destrucció del món natural pels 
éssers humans, representats per «les criatures de tres mans». 
 
Gerber Bicecci proposa un escenari de ciència ficció basat en les seqüeles 
d’un esdeveniment catastròfic imaginat per Carlos Amorales a la seva 
pel·lícula animada Useless Wonder [Sorpresa inútil] (2014). En aquesta 
projecció a doble cara, un mapa mundial es desintegra en petits fragments 
en un dels costats, mentre que, a l’altre, éssers humans i animals lluiten 
per coexistir. Un ull engrandit mira des de la tela circular de Victoria Civera. 
És la mirada del valent cervatell de Disney, que es queda orfe a 
conseqüència de les accions destructives dels humans, protagonista d’una 
de les primeres novel·les mediambientals, Bambi, A life in the Woods 
[Bambi: Historia de una vida del bosque, Ediciones Generales Anaya, 
1985], escrita el 1923 per Felix Salten. 
 
Els sinuosos circells de llana vermella creats per Concha García a la 
Trepadora vermella (2004) envaeixen la galeria i alerten els visitants d’un 
perill a la terra secret i silenciat. La pintura en color cru de Carmen Calvo 
és descrita per l’artista com un «cementiri de la naturalesa», amb uns 
diminuts arbres de ceràmica que broten a través de la superfície. Fait #7, 
de Sophie Ristelhueber, examina a través de la fotografia les marques i les 
runes escampades sobre un paisatge arrasat per la guerra. Bleda y Rosa 
(María Bleda i José María Rosa) tornen a visitar els camps de batalla de 
l’era colonial a l’Amèrica Llatina, on fotografien llocs ara desolats en què, 
en altres temps, hi havia vida humana. 
 
En una segona obra de Victoria Civera A-be-ce-da-rio (1991), els 
espectadors es troben davant d’un nou alfabet de formes pintades que 
assenyalen cap a un futur incert i canviant. Gerber Bicecci aprofundeix en 
aquests conceptes en els seus escrits experimentals, en els quals transcriu 



sons de criatures mutants, gemecs de plantes i llenguatges desintegrats en un cor 
postapocalíptic. 
 
Gerber Bicecci és una artista visual que també escriu. És coneguda, sobretot, per la novel·la 
Empty Set [Conjunto vacío, Ed. Pepitas de Calabaza, 2017], que combina text i il·lustracions 
per explicar una història sobre la soledat contemporània, l’exili i la imaginació. 
 

Notes per als editors  

 La Whitechapel Gallery presentarà, entre 2019 i 2020, quatre exposicions basades en la Col·lecció d’Art 

Contemporani de ”la Caixa”, comissariades per Lydia Yee, comissària en cap de la Whitechapel Gallery, i 

Nimfa Bisbe, directora de la Col·lecció d’Art Contemporani de ”la Caixa”, amb Candy Stobbs, assistent de 

comissariat, i Inês Costa, assistent d’exposicions de la Whitechapel Gallery. 

 De la sèrie de publicacions bilingües que acompanyen cada mostra, aquesta quarta és un llibre il·lustrat que 

inclourà un nou escrit de Verónica Gerber Bicecci especialment encomanat per a l’ocasió.  

Sobre Verónica Gerber Bicecci 

Verónica Gerber Bicecci ha publicat els llibres Mudanza (2010) i Empty Set [Conjunto vacío, Ed. Pepitas de calabaza, 

2017]. En altres mitjans, les seves obres més recents són Palabras migrantes (2017), Art Association, Jackson Hole, 

Wyoming; Los hablantes n.º 2 (2016), Museo Amparo, Puebla, i El vacío amplificado (2016), Casa-Taller José 

Clemente Orozco, Guadalajara. Ha participat en residències interdisciplinàries a l’OMI International Arts Center (EUA), 

la Ucross Foundation (EUA), Santa Maddalena (Itàlia) i la Sommerakademie im Zentrum Paul Klee (Suïssa). És 

llicenciada en arts visuals per l’ENPEG «La Esmeralda» (escola nacional de pintura, escultura i gravat de Mèxic), i té 

un màster en història de l’art de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM). El 2013 va febre el tercer guardó 

del Premi Internacional de Literatura Aura Estrada, i el 2014, una menció honorífica en el Premi Nacional de Mèxic pels 

seus assaigs sobre fotografia. Verónica ha dirigit tallers sobre lectura d’imatges, escriptura visual, escriptura abstracta i 

escriptura mural en nombroses institucions de tot Mèxic, com també cursos sobre teoria de l’art i dibuix en els 

programes de formació artística més destacats. És editora a Tumbona Ediciones, una cooperativa editorial amb un 

catàleg que explora les interseccions entre la literatura i l’art, i coordina el Seminari de Producció Fotogràfica al  Centro 

de la Imagen.  

 

Sobre ”la Caixa”  

La Col·lecció d’Art Contemporani de ”la Caixa” es va iniciar el 1985 i actualment inclou més de mil obres. Els orígens 
de la col·lecció cal buscar-los en el compromís de ”la Caixa” perquè les persones puguin gaudir de l’art i la cultura. 
”la Caixa” va ser fundada el 1904 i va passar a ser Fundació ”la Caixa” el 2014, després de la reestructuració de la 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
 
La nova fundació va heretar l’objectiu social que ”la Caixa” ha perseguit des del començament: millorar el benestar de 
les persones, especialment de les que més ho necessiten, i treballar per al progrés del conjunt de la societat. ”la Caixa” 
va començar a organitzar exposicions al principi de la dècada del 1980, en què presentava obres d’art contemporani i 
establia una relació directa amb l’art del segle XX. Després va fer un pas més i va començar a crear la seva pròpia 
col·lecció. Aquesta nova col·lecció s’ha dedicat especialment a obres d’art dels anys vuitanta del segle passat, encara 
que també inclou treballs d’artistes destacats dels anys seixanta i setanta. Les preguntes en què es basa la col·lecció 
són: Quina funció té l’art en la societat? Com podem fer caure les barreres que separen les persones de l’art? 
 
Des del principi, la col·lecció ha apostat per l’art contemporani internacional. Bruce Nauman, Cristina Iglesias, Doris 

Salcedo, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Donald Judd, Mona Hatoum, Dora García, Juan Muñoz, Antoni Tàpies, 

Cornelia Parker, Juan Uslé, Sigmar Polke, Cindy Sherman i Paul McCarthy són només alguns dels artistes de renom 

que hi estan representats. 

 

 

 

Informació per als visitants 

Horari: De dimarts a diumenge, d’11 a 18 h; dijous, d’11 a 21 h 

Whitechapel Gallery, 77-82 Whitechapel High Street, Londres E1 7QX 

T + 44 (0) 20 7522 7888 | E info@whitechapelgallery.org | W whitechapelgallery.org  
 

Informació per a la premsa 

mailto:info@whitechapelgallery.org
http://www.whitechapelgallery.org/


Si voleu més informació, entrevistes i imatges, poseu-vos en contacte amb:  

Lucy Hawes, T +44 (0)20 7522 7871 | E lucyhawes@whitechapelgallery.org 

mailto:lucyhawes@whitechapelgallery.org

