
Cat.Rasmus Nilausen. Parergon

No vaig haver de donar-li gaires voltes per determinar que la 
primera activitat que es faria al Pavelló català, Arquitecte anònim 
de Martí Anson seria una exposició. No només perquè el lloc on 
s’anava a construir era un espai dedicat a l’art, sinó també perquè 
sóc comissari i aquest és l’àmbit que més conec. 

Tampoc vaig haver de donar-li gaires voltes per deci-
dir que es tractaria d’una exposició de pintura i que l’artista 
seria Rasmus Nilausen. A més d’una qüestió de factura o de 
materialització de l’obra, crec que hi ha a tots dos projectes 
–tant al d’Anson com al de Nilausen– una atenció especial 
a un procés de treball determinat per tot allò que, a partir 
d’una base, s’afegeix i elimina amb l’objectiu de donar amb 
el moment perfecte, l’obra justa, un possible final. Si a l’obra 
d’Anson aquest procés és el que li permet veure com els 
seus projectes van creixent per començar a decréixer quan 
les circumstàncies no li permeten anar més enllà, Nilausen 
es refereix a aquest procés com tecnologia de la pintura i li 
permet indagar la seva essència a partir de l’objecte, la llum i 
l’ombra que entre ambdós generen.  

La proposta de Rasmus Nilausen se centra en l’exploració 
dels límits de la pintura i en la recerca obsessiva i infatigable de 
la pintura perfecta. Ho fa a partir de la construcció d’imatges 
sorgides d’un procés destinat a fer visible l’invisible i de tapar, 
esborrar, modificar o alterar de forma sistemàtica la superfície 
d’una tela, una fusta o una paret, amb l’ànim de fer que les petites 
coses, els accidents i els errors puguin ser considerats en funció 
de la importància que tenen en la construcció d’un imaginari 
canviant, evolutiu i imperfecte. La mostra consta d’una selecció 
d’obra realitzada sobre tela a més de subtils intervencions en 
l’espai d’exposició.

Titulada Parergon, en al·lusió a allò que ornamenta, guar-
neix o mobla l’existent, la proposta de Nilausen, a més de pels 
seus olis, vindrà determinada per la sèrie d’intervencions a les 
quals ens hem referit i que, indistintament, es podran veure tant 
a l’espai interior com exterior de la casa. L’exposició que aquest 
autor ha concebut per aquesta ocasió es pot interpretar com 
una forma d’abordar l’espai des de l’ocupació d’algunes de les 
seves parts, l’ús del seu interior, l’evocació d’altres esferes a partir 
de la superfície d’un quadre, la connexió entre l’espai interior i 
l’exterior, l’experiència de contemplar una mostra en un lloc que, 
com la seva obra, és tant especial i inacabat com imperfecte, i 
tot i així, indiscutible. 

Entesa com un d’aquests moments en què el públic té 
accés a l’estat en què es concreta el treball d’un artista en un cert 
període de la seva evolució, Parergon és un camp de proves pel 
qual, a més d’obres ja existents, l’artista ha concebut una sèrie 
d’intervencions específiques, més o menys visibles. Es tracta de 
la seva manera particular de transformar aquest espai d’exposi-
ció en el més semblant a una casa, als records que associem a 
ella, a la forma que va prenent amb el temps. En definitiva, a fer 
visible la necessitat d’assentar un moment de la vida al voltant 
d’allò en què pensa aquest artista bona part de les hores del dia. 
A saber: la pintura.  

Frederic Montornés, 2014
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