
 

 

Hi ha coses que tan sols passen a l’estiu 
 

29.06.2006 –29.07.2006 

Gemma Paris 

 

Espai Ubú presenta durant tot el mes de juliol una instal•lació de l’artista 

barcelonina Gemma París. Més coneguda com a pintora i dibuixant, l’artista 

realitzarà en aquesta ocasió la seva primera instal•lació in-situ, creada 

específicament per aquest espai expositiu. 

 

Si el propi títol, de manera gairebé anecdòtica, sembla directament pensat per 

a l’actual temporada d’estiu, també les pintures i els dibuixos que componen la 

instal•lació s’adapten al temps i a l’espai, no tan sols en el sentit més literal de 

lectura de l’entorn, sinó també de forma conceptual: cinquanta dibuixos sobre 

paper translúcid de nou moviments en seqüència d’una figura femenina 

captada en l’acció de regar, pengen del sostre de la galeria. Aquests dibuixos 

funcionen alhora com a pantalla múltiple i com a recorregut cap a un mural de 

tarongers pintat directament sobre les parets. De nou l’anècdota, gairebé com 

un gest de complicitat, emfatitza la noció de temps, ja que quan l’artista va 

visitar per primer cop l’espai, les taronges hivernals penjaven encara dels 

arbres de la Plaça Prim. 

 

Formalment, els elements de la instal•lació són tan simples com la “història 

mínima” que l’artista relata: dibuix, paper i pintura. A nivell conceptual, no 

obstant, si bé el seu discurs es suma als ja sabuts arguments entorn la pintura 

a l’era de les noves tecnologies, no deixa de contribuir a una nova manera de 

veure, o almenys experimentar amb el llenguatge pictòric. 

 

Subjecte i acció són dos dels recursos que Gemma París utilitza per 

representar la noció del temps pictòricament i no en temps real. Però la seva 

visió com a pintora, lluny de reflectir la pintura mitjançant la metàfora clàssica 

de la finestra oberta al món, es troba estretament lligada al concepte de 

percepció temporal i espacial més pròpia del vídeo i la fotografia. 

 

En la seva obra, Gemma París narra invariablement escenes de la vida 

quotidiana en les quals la silueta dels personatges contrasta com a superfície 

plana sobre una altra superfície també plana que funciona com a fons. 

Formalment no hi ha distinció entre fons i figura, l´única separació ve donada 

per la línia del contorn. Un a un, els diversos moviments en seqüència d’una 

mateixa acció semblen existir independentment, com quan premem pause en 

un vídeo. No obstant, i també com en un vídeo, el temps que queda congelat 

en cada pla es succeeix a intervals de dècimes de segon a mida que l’ull de 

l’espectador recorre la multiplicitat d’imatges: un recorregut visual que, com en 



 

 

una llanterna màgica, reconstrueix la història, i que a la instal•lació present, es 

constitueix també com un recorregut físic per l´espai. 

 

Com altres artistes pels quals Gemma París sent un especial interès, com 

Gerhard Richter, Luc Tuymans o Gary Hume, les imatges que ella utilitza 

provenen de fotografies, preses en el seu cas per ella mateixa. Però l’interès de 

l’artista, no recau pròpiament en la imatge fotogràfica, estilitzada i depurada al 

màxim per lliurar-la de la seva qualitat d’objecte, sinó en el procés que la duu a 

fotografiar personalment una figura o objecte, a projectar després aquesta 

imatge en un paper, tela o paret, per finalment calcar-la i delinear-la fins arribar 

a la pura essència de la realitat, filtrada a través de les línies de contorn. I és en 

aquest procés, de factura lenta i gairebé artesanal - “com una modista tallant i 

cosint”, en paraules de la pròpia artista - on Gemma París ha trobat la seva 

forma personal d’apropiació del llenguatge pictòric. 

 

La instal•lació de Gemma París a l’Espai Ubú coincideix amb la exposició que 

l’artista realitza a la Galeria Miquel Alzueta, Sèneca 9-11, Barcelona, del 21 de 

juny al 28 de juliol. 

 

  

 

Amb motiu de la Festa Major de Poblenou, Espai Ubú reobrirà les seves portes 

al públic, amb la instal·lació de Gemma París, de dimarts 12 a dissabte 16 de 

setembre i en el seu horari habitual: de dimarts a dissabtes de 15 a 20 hores. 
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