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La primavera de12009, l’ar-
tista catalana Mayte Vieta
(Blanes, 1971) va embarcar
en un petit pesquer dedicat
a la captura del calamar i, en
plena nit, va posar rumb mar
endins. Allh, lluny de la cos-
ta, desafiant el fred i la foscor
de l’aigua, va fer taunts de
fotografies d’un cos femenl
nu flotant enmig del no-res.
Imatges po6tiques i de gran
dramatisme (el cos de la mo-
del colpit pel fred transmet
una inquietant sensaci6 de
fragilitat i indefensi6 davant
la immensitat i el buit) que
van donar lloc a Cuerpos de
luz, una s6rie fotogrhfica que
va poder veure’s encara que
parcialment en l’Espai 13 de
la Fundaci6 Mir6, i que ara es
presenta per primera vegada
al complet a l’Espai Volart de
la Fundaci6 Vila Casas.

"El mar esdev6 constant en
la meva feina. Vaig n6ixer al
costat del mar i, tot i que for-
mava part de la meva vida, no
n’he estat conscient fins faun
any; formava part de la meva
vida, per6 no n’era consci-
ent. Si penso en l’horitz6, t6
un doble sentit. Sdn imat-
ges enganyoses", ha explicat
l’artista multidisciplin~ria,
que repr~n aqui els seus te-
mes propis. El silenci, la llum
i la mem6ria. La vulnerabili-
tat i la inefabilitat de l’dsser
humh. La realitat i la ficci6,
la llum i la foscor, la vida i la A ’Cuerpos de luz’, Mayte Vieta capta la indefensi6 de I’~sser hum&.

mort. Les set figures feme-
nines que semblen flotar a la
deriva, ingrhvides, formen
part de Cycle, una propos-
ta expositiva que aHudeix al
cicle de la vida, als diferents
estadis que travessa la nos-
tra exist6ncia. La comiss~-
ria 6s G16ria Bosch, i a rods
d’aquests cossos de |lure, in-
clou una escultura de bron-
ze, Preludio, que representa
un arbre, un bonsai que plo-
ra, concebut a tall d’home-
natge als seus avis, arab qui
l’artista va viure experi~nci-
es que l’han marcat per sem-
preen el camp. La mostra es
comp|eta amb Nocturna, on
de nou ens torna a submer-
gir en un m6n onlric i en qu~
explora els limits de la me-
m6ria a travds de la imatge
d’un cos nu femenl submer-
git en l’aigua.

Si us acosteu fins a l’Espai
Volart, no us perdeu l’opor-
tunitat de con~ixer l’obra de
Baldo Pid 0929-1999), poeta
i pintor que va gaudir d’un
cert reconeixement al seu
moment, per6 queen l’actua-
litat havia caigut en l’oblit.
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