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Un exercici de conñanca
La Fundació Suñol coprodueix 'Or', el projecte vídeograñc de Lúa
Coderch sobre el valor ila ímatge, Per Eugimia Sendra

"Sóc peruana de l'Amazones".
Lúa Coderch enceta el relat amb
l'anecdota biográfica que ha
desencadenat el seu darrer
treball, becat per la Fundació
Suñol. Tot i néixer a Iquitos i
viure-hi un parell de mesos,
I'artista no en conserva cap
més record que un film en
super-8 enregistrat per la seva
famflia. Les impressions
d'imatges de la pel·lícula, que
ara escampa meticulosament
sobre la taula del seu estudi a
I'Hospitalet, són l'ánlma del
muntatge videográñc que
funciona com les nines russes:
fotos dins de fotos enllacades
amb altres imatges
suggeridores i una veu en off
que locuta les idees d'un assaig
de títol alquímic.

A Or,la camera mai no mostra
I'espai sencer, i I'exposició
només es pot veure per mediació

."

de la imatge filmada, recursos
amb els quals I'artista reflexiona
sobre el valor,la conñanca, el
carisma i la construcció de la
persona entesa com a imatge.
"Finsfa poc I'orera I'element
que raspallava el valor -dispara
Coderch-; els diners són magia, i
tot s'aguanta mentre es manté
la confianca i el valor en aquella
imatge".

Relats per entendre-ho tot
No és casual la inclinació de
I'artista per evocar el frau,la
sinceritat o I'expectació de
I'accident, ni I'habilitat a I'hora
de dissenyarels artefactes i
estructures que acompanyen les
seves instaHacions. Coderch va
estudiar dret abans de fer el salt
a l' escultura i des de fa quatre
anys els materials han sucumbit
a les idees. "El dret em recorda
la forma de pensar en termes

estétics: la lIei fa abstraccions
per relacionar-se amb el món, i
alhora aquestes estructures
abstractes em recorden la
manera de concebre els meus
projectes" .

Les narracions de Coderch
comencen amb una anecdota o
un objecte, com el regal d'una
fotografia de la caiguda del
regim soviétic a Bulgaria o la
troballa del carret de fotografía
sense revelar que hauria viatjat
a I'espai amb la nau Soyuz (aviat
decldira col·lectivament quin ha
de ser el seu desenllac). "Agafo
l' objecte-corn a símbol i faig
circular la historia una mica
rnés", diu I'artista. Ella és la
primera espectadora d'uns
relats conceptuals fets per
entendre el món.

Or es podrá veure a la Fundació
Suñol fins al gener de 2015.
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