alan^ d'unes
«Abséncies»

,4 la circuí. Irma Wiílv. "NosUilgiit
Intnspareui".
A sola, Dciiys Blackei
"EsqiU'leis de seiiliiucm".
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Abséncies ha estat el títol
genéric del cicle d'ai'l
conlempürani que s"ha poilat a
terme, des del 15 de mar? fins al
15 de juliol de 1996. a la Casa de
Culuini de Girona. Abséncies s'ha
plantejat a partir de la relació
absent. distanciada, onírica Í/o
peiplexa que generalment es
configura entre artista-obracspectador. El que interessava era
planleJLii- la conveniencia deis
espais expositius. coni s'han
d'inieipretar. utilitzar i redetniir.
Cal teñir en compte que lant el
hall com el dipósit son espais
recuperats d'altres funcions i
paiteixen d'uncs premisses
conftises. Ambdós son
espaialment complexos. SÍ el hall
esta niarcat per una determinada
funcional i tal. el diposit esdevé un
espai dur que no pemiet
concessions. marcadament
estructural per la devastació del
temps i l'abandó. Aquests
condicionants no han cstat en cap
monient un obstacle. ans al
contrari. han esial components
generatius de les proposics. El
temps en cada cas s'ha interpretal
de manera diíerent. En les
intervencions es niostrava la
temporalilat continguda en les
peifonnaiices. c\ temps real i en
les peces del diposit intemiilent.
Peí que fa a la temática del cicle,
esta estretamenl Iligada a la idea
genérica de Tab.séncia. Les
intervencions volien ser un
simulacre de po,sades en escena,
on es fes palpable la idea física de
l'abandó de l'obra. residu d'un
acte. d'un nioment, dcstacant
Tabséncia del creador. Moltes de
les inten'cncions conlenien
clcmcnts estiiicturals que
demanaven que el públic les
prcngués. provocant que la

representació real s'expandís fora
deis límits deis nuirs de la sala, ja
que l'mlista deixa a les decisions
deis transeiints la ubicació i/o
destí final de la pet^a. Joaquín
Villa (Madrid. l967)«Prenel
paperdel térra», el térra
pressuposa el suport idoni per la

i ^9^

representació o posada en escena
d'una realital reiterada,
acumulativa i metafórica. Treball
pensal per ser niostrat amb fortes
dosis d'iniiniiíat. de Ibcalització
per tal de provocar una reacció en
el públic d'actuai'. tal com se li
aconsellava amb la frase, calia
prendre l'objecte per tal que
¡"obra prengués el rol que li
corresponia. Irma Witte (Texel.
1966) «Nostalgia transparent» feia
al-lusió a través de fotografíes en
blanc i negre a quatre relacions de
pai'ella fallidos. Al damuní deis
quati-e suporls s"hi mostraven els
,seus anhels que. tot i ser
presentáis amb senzillesa,
mostraven la complexitat de les
seves expectalives; postáis
d'imatges idíl-liques. ca.ses.
nens... i els seus rostres impresos
en lamines de xocolata. com el joc
dol? i sobretot amarg de lotes
aquelles esperances perdudes.
11 147^1

Pero la pe^a no s'acaba en la sala
sino que dues imatges víU'en ser
reproduídes en bosses de plástic
que es varen repartir peí mercal
municipal i per la mateixa Casa de
Cultura, per conliibuir
al-legóricament a buscLu- un nou
comenvamcnt. Encara que
robjecliu tuial era dcsvetllaj" la
curiositat del ciutada. per tal de
reconciliar \á relació de Tobra
d"ail amb el públic».
Christine Ulm (Mürzzuschlag,
Austria. 1957) «Unidad de sueños
intensiva», la pe^a consistía en
col-locar al bell mig de la sala un
Hit en repos amb un coixí
nioldejat per Temprernta d"un cap
recolzat i peí dairere hi havia
iiiipres irossos IVagmentats de
reiat.s del seu di;yi de somnis. El
coixí esdevé metáfora d"un intent
d'abrat^ar una abséncia. i el sonini
coiii Luia íbrnia d"abséncia
pai-ticularmenl intensa. 1 en els
lalerals va dispos;ir un seguit de
coixincres en cadena, per tal de
modelar una «vida interior», a
través d"un relat imprecís. de
frases onírique.s de Tallista.
Philippe Meste (Rennes,
Fran(;a. 1966), «G.A.S.M.», la
seva línia de treball sempre ha
estat relacionada amb les arnies,
bé de puny. de ma, del eos..., la
proposta pre.sentada a Girona
consisleix en integrar dues
accions enregistiades en vídeo i
una serie de treballs pictorics antimiliuu"istcs.
En el «Diposit» els treballs
mostráis estaven pensats per ser
mes dinamics i aliernatius, amb
|476| 12

"Uiiitaí de
süuiiii iiilcnsiu'
í/c Chrisline
Uhn.

"Entre el íol i el
res" ele Fep
Aviiierich.

una clara voluntat d'experimentar
amb altres llenguatges. Aquest
apartat es va anomen;ir «Temps
Intermitents» ja que les peces
presentade.s estaven sotme.ses a
canvis continuats. que només
permetien al públic teñir una visió
fragmentada de l'obra. Fet que
apoilava una nova dimensió de
r abséncia, la de la globalitat de la
pe^a i la parcialitat del temp.s de
creació. Fep Aymerich (Girona.
1962), «Entre el tot i el res» ens
proposa parlar de la sublimació de
l'artista romanlic. en la
desesperada recerca de la
inspiraciü i en la deslmcció de
robrad'aii. Aymerich diu «(...)
L'obra vol csdevenir
Texperimentació de l'absurditat,
del placrqueprodueix Tesfor^'
físic dins del procés de creació i
obrir un puní de reOexió .sobre la
ingenui'tat tant de Tesfor»; del
treball anístic com deis seus
resuUat.s». Aquesta peya l'anava
lallant durant tot el mes durant
dues hores diiiries i el ptíblic podia
veure la seva translbrmació. Jordi
Mitjá(Figuere.s. 1970).
«L'habitació deis convidáis» era
una retlexió sobre espais
vivencials compailits en zones
urbanes. en una amalcama de uent

diversa, tant de condició com
d'edat i/o sexe. Aquesta pe^a pot
ser considerada com una acció
continuada, encara que, acotada en
el temps. La va inicial" un mes
abans de la mostra i la realitza un
cop per setmana per acabar-la amb
la cloenda de Texposició. En
aquesta acció Jordi Mitja
reflexionava sobre possibles espais
expositius altemalius aliens a la
seva realitat vital i íirtística. Acció
que s'hauria d'entendre com
inactiva peí fet d'acabar-la
dormint. Pero dins del procés el
que li interessava mostrar era la
idea del nomadisme. la dispersitat
i Tamalgama. El vídeo mostrava
cada una de les converses que van
ser enregi.strades a cada lloc.
pai'al-lelament a les fotografíes
residus de les relacions i
intcraccions que s"establien entre
els seus habitants i com els
afectava la presencia de l'intrús.
Cada setmana presentava la
parcialitat d'un conjunt de
fotognü'ies de les accions fetes en
aqüestes habitacions dormint.
Dídac P. Lagarriga (Badalona.
1975) en la .seva proposta combina
contenidor transpai'cnt amb copies
de fotografía i un vídeo configurat
mitjani;ant les Ibiografies.
Lobjecliu era integrm- lots aquests
elemenls en l'espai i configurar
unes instal-lacions que poguessin
creai'ambients concrets. El .seu
proposit era «tractar diversos
vessants deis mateixos temes, com
el rosti'e i el eos huma des de
Tartificialitat i tota l'estética que
d'aquí s'esdevé». Jaume Geli
(Banyoles, 1967), «Res a (ii¡y>, es
presenta al vestíbul i sales annexes
de la Casa de Cultura de Girona.
comen9a amb un petit qüestionari,
a través de mail-ail, que fa
referencia al «Cicle Abséncies».
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"Prcn í'l paper
del ierra" di'
JocK/uiíii Vilo.
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Una segona part consistía en
repelir aquesta activitat oral a un
ritme de 3 o 4 ciies a la setmana i a
diferents hores del dia. Albora que
disposar un giup imprevisible de
2.700 lletres. fetes en escaiola a
píutir d'un motile de l'abecedari,
per la zona a inten'enir. i especular
sobre la futura disposició.
D'aquests canvis, i deis que es
puguin presentar, n'ha volgut fer
un seguimenl tbtográtk.
I per acabar, sabem que la
perfonuanct' per definició és
efímera, la brevetat de la
presencia de Tartistaempeny
precipitadanient a Taudiéncia a
sentir lant l'absencia corporal del
peifomier com la de! rastre deis
objectes-residus de Tacció. On el
discurs de ia pe^a sobreviu com a
reflexió a través de la
fragmentació del record imprés en
l'audiéncia. Cada peifonner ens
invita a sondejai" diferents
aspectes vers la disciplina i
posicionamenls artístics. Son el
treball amb un component
d'abséncia niés significatiu. Per
una banda, tenim «Permanencia»
de Varcarcel Medina (Murcia,
1937). que reílexionava sobre el
paper i funció de Taii dins la
societat. Entén l'aJl com un mitja
d'expressió suficientment obeil
que permet la convivencia
d'innumerables llenguatges

"Res a ílir"
Je Jaiinie Geli.

"Majiins del
veiirc luini. 6.3S,
ni'tni. 9.35
i itúm. I¡.40"
de Didac P.

personáis, pero que evidenci'in el
paper del creador com aquell que
és capaí,- d'extreure de la
quotidianitat un metallenguatge
cn'tic. Pere Noguera (la Bisbal).
aitisia experimental, cntén Taccio
com a part integrant de la
instal-lació. A «Data de caducitat.
Acció per repetir» va crear un
ambient a través de! seu transitar
per l'espai de l'auditori i aquest es
modiUcava amb el nioviinent del
seu COS. El diáleg entre els
objectes el va general" grácies al
desplaij'ament i disposició de les
ampolles i «tetrabrics» de vi i llet
al damunt del piano, a manera de
ritual. Pero anant-los combinanl
configurava una realitat nova i
cada vegada mes suggcrent. que
ens dona una altra «mirada veis
les coses» i ens apropa a la .seva
essencia per tal de desvetllar la
potencia de la vida. Esther Fcrrer
(Sant Sebastiá, 1937) entén l'aii, i
perextensió hi pcrforinaací'. com
Tesséncia del temps. de l'espai i
de la presencia. «Canon para
cuatro sillas, una mesa y un
ventilador» no es pot mirai" com
un resultat improvisat. ja que la
seva acció es desenvolupa dins
d'un succeir instniíi. La
configuració de Pespai ve
determinal per la disposició
matemática i proporcional que
delimita el eos de h peifomu'r.
Un eos amb profundes
implicacions
semiótiques, lant
objecluals com
conceptuáis, que
en despla^ar-se
crea un
recorregut
conceptual.
Meditado i
concentrado en
laquantificaciü

del lemps. dona significado al
buit. a la immobilitat i al silenci.
Denys Blacker (Londres. 1961).
en la pe^a «Tesquelet de
sentiment». transforma la
peifonuance en una especie de
cuite on es contraposen dos
principis dialéctics: la creativitat i
la necessitat de la Ilibcrtal
d'expressió de! femení. Vol
evocar amb el mite la forya de la
poesia visual, per tanl. la forma
emergeix de les potencial i tats del
materia!, la naluralesa simbólica
deis vcstits escullorics ens
desvetílaran la intenció, i la
il-luminació, el cant i el moviment
recrcai-an una anibienlació.
Tol i que l'experiéncia ha estai
molí interessant. sobrelot en fer
dialogar generacions, espais i
llenguatges lant diferents. tot fa
pensar que Tari, com a metáfora
de realilal. queda molt lluny de la
quotidianitat del públic i el que es
pcrcep és Tabséncia de
comunicado, participado i
sobretol de diáleg amb Tartisla. Al
final queden els objectes com a
símbols de presencia que
gradualment ens aniran pariant de
la idea d'abandó, a través de la
seva desintegrado, desaparició i/o
f acumulació de pols que
metaíoricament ens m;u"Cíu'á e!
transcurs del temps.
MARTA POL

Lagarrií>ii.
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