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01.
L’HERÈNCIA IMMATERIAL


Fundació Suñol
Fins al 6 de setembre

Ha hagut de passar una dècada
perquè l’artista Susana Solano,
considerada l’hereva putativa
dels grans mestres de
l’escultura a l’Estat espanyol,
com Eduardo Chillida, Jorge
Oteiza o Juli González, torni a
exposar a la seva ciutat natal.
Vol rasant és una exhibició per
anar cap cot, només d’aquesta
manera, mirant de genolls cap
avall, es poden contemplar la
quinzena d’obres que,
realitzades entre el 1988 i el
2011, semblen brotar de terra
(África) o fusionar-se amb els
rodapeus (A Philip Guston I).
L’escultora construeix, en una
horitzontalitat quasi extrema,
espais simbòlics, incidint en el
que queda ocult i en allò que es
mostra (A-2/207,5). Crea
contenidors amb formes
abstractes i volums massissos

METAMORFOSIS

Taxidèrmia, poesia, fantasies i
cinema van de la mà en aquesta
trobada de quatre mestres
de l’animació: Starewitch,
Svankmajer i els germans Quay.
 CCCB. De dt. a dg.
^

Vol rasant

02.

03.
RONI HORN

de gran format que ocupen
gairebé la totalitat de l’espai
transitable de la primera planta
de la Fundació Suñol.
Des de la nostra mirada
zenital, els materials robustos
amb què acostuma a treballar
(ferro, acer, alumini, teixit
met¼ęlic) semblen perdre les
seves propietats i esdevenen

En el món
de Solano
cada peça
reclama una
hermenèutica
lleugers (Kapokier) i fràgils (Don
José I). A més d’elements
industrials, l’artista modela al
seu gust vidre, PVC, cordill o
vímet, com en el cas de la
majestuosa canoa Oromo III.
Barreja i acobla materials
diversos, engabia fotografies

(Scène 1 – Premier tableau),
enllaçant gestos que l’apropen
al minimalisme escultòric.
Vol rasant es completa amb
un seguit de peces en vertical.
Una sèrie de fotografies,
Vergüenza tomada, ens situa a
la vora del mar; també s’hi
inclouen dibuixos i collages,
Giotto; dues vitrines amb
escultures de petit format que
emulen les més monumentals i
un vídeo, Amb noms, que se
centra en allò que s’amaga i en
el que es revela. El conjunt es
presenta com un paisatge obert
a múltiples lectures i
interpretacions. Es poden intuir
intencions, propostes de visió
dirigida, però, en definitiva, es
tracta d’un món hermètic que
Solano no té gaires intencions
de desvelar tan fàcilment i on
cada peça reclama una
hermenèutica a mida, fora por i
prejudicis. –Aina Mercader
Vol rasant escurça la distància
entre el món terrenal i el simbòlic.

Instal·lacions de vidre en tons
verdosos que canvien de color,
fotos, dibuixos i textos serveixen
d’introducció al món indeﬁnit de
Roni Horn.
 Fundació Miró. De dt. a dg.

04.
DESHACER EL GÉNERO

Últims dies per apropar-se a l’obra
de Jesús Madriñán, un fotògrafpintor a qui cal seguir la pista.
 +R Galeria. De dl. a dv.

05.
THE STORY BEHIND

Darrere de la creació d’un segell
universal, l’artista Mounira Al
Solh teixeix històries polítiques
delirants i humorístiques.
 Nogueras Blanchard. De dilluns
a divendres.
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A PHILIP GUSTON I, SUSANA SOLANO

La revisió exhaustiva del fons
del MACBA comença als 80
i sona a ‘bakalao’, fanzín i
apropiacionisme, com si fos una
petita revolució...
 MACBA. De dc. a dl.

