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Horaris: de dilluns a divendres, de 11 a 14h i de 16 a 20h. Dissabtes, de 16 a 20h.
Diumenges i festius tancat. Per a altres horaris, cal concertar prèviament per
telèfon o e-mail.
Visites comentades: Grups; amb reserva prèvia.

Prenent el títol del llibre homònim de Pascal Quignard,
La nit sexual presenta un conjunt d’obres realitzades per Oriol
Vilapuig (Sabadell, 1964) durant els últims anys, la majoria d’elles
inèdites fins ara.
Articulada a mode d’un relat que es bifurca en dues tensions –les mateixes que apareixen amb els «gestos» de l’inici: el
rictus del riure contra la mirada que afronta l’horror–, la mostra
reuneix, per una banda, diversos treballs en què ressona la figura
de Pier Paolo Pasolini i que prenen la supervivència i la resistència
com a vivificació existencial, i, per l’altra, una sèrie de peces entorn
de l’erotisme, els seus desbordaments entre el pudor i l’espant a
partir de tres autors canònics sobre aquest tema: Georges Bataille,
Pierre Klossowski i el mateix Quignard.
La metodologia de l’assaig, el seu caràcter temptatiu, així
com la seva vocació d’utilitat, travessa les obres seleccionades, que
utilitzen el dibuix com un llenguatge fortament vinculat al cos. En
un altre sentit, el muntatge, la citació i l’apropiació són mecanismes des dels quals es pot narrar una inestabilitat, aquelles disfuncions o impureses que uneixen allò arcaic i allò contemporani, la
fantasia i l’experiència.
L’autor de La nit sexual distingeix tres nits que ens constitueixen: la nit anterior al part, la nit astral, que cau al final del dia,
i, per últim, una nit interior que designa la mort. És precisament
a través d’aquesta triple condició nocturna des de la qual brota el
desig i la necessitat d’aflorar imatges, la pressa per fer visibles les
absències que igualment ens reclamen, potser ens assetgen.
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Part I
I Preàmbul. El terrible i el risible. Màscara dionisíaca. Màscara còmica.
Teorema. Teoria dels dos paradisos.

II La resistència i la seva llum. Primeres llums. Darreres llums.
Corpus. Animalitat, instint.

III Fissures supervivències. El que no expresso mor. Pier Paolo Pasolini.
puresa – violència – supervivència – iconoclàstia – luminescència – òrgans.

IV Bestiari. Formes d’agressió i sotmetiment. Estudis iconogràfics.
Neocapitalisme, uniformitat i violència.

La resistència
i la seva llum
II

Part II
V Moviments eròtics. Despossessió. Ratpenat – Voluptas.
VI Estudis sobre erotisme. Bataille. Cossos sexuats. Còpula, defalliment,
mite. L’erotisme – El bany de Diana – Hypnos – Leda.

VII La nit sexual. Origen i destí – la imatge que ens manca – fascinus –
nit – naixement – mort. Hades i Eros. Nit uterina – nit astral – nit infernal.
Vida disoluta.

VIII Epíleg (quaderns). Que jo sigui un altre. Pastiches y parodias.

