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Creació
Joana Vasconcelos:
una artista genial.
Les vacances són un temps de cultura i lleure, de
descobrir nous llocs i persones, també noves
manifestacions artístiques. Aquest estiu he
descobert l'obra d'una artista fascinant: Joana
Vasconcelos. També he conegut que és una artista
consolidada, de gran prestigi internacinal, que, des
del seu taller a Lisboa realitza obres de gran
sensibilitat i bellesa, amb la col·laboració d'unes
cinquanta persones.

D'altres obres de
Vasconcelos es troben en
diferents sales del Guggenheim i a l'exterior -una-, i
es podran visitar fins l'11 de novembre, totes
formen part de l'exposició “Seré el teu mirall”.
En general les seves obres són de gran format,
utilitzant el mitjà escultòric o instal·lacions, i
moltes són de gran complexitat tècnica. Per a la
seva confecció utilitza materials i elements molt
diversos, alguns de la vida quotidiana com planxes,
telèfons, miralls, ceràmiques, teles, pots d'alumini,
elements plàstics, formigó..., i d'altres totalment
exòtics com plomes de flamencs. També incorpora
sons, música o vídeos. A través de les seves
creacions ens suscita sentiments i emocions però
també, i això és molt important, plantejaments
ètics, reflexions i crítiques: a la destrucció del
medi ambient, al masclisme, al consumisme a la
violència, a la manipulació.
Però, per sobre de tot, les seves obres ens
captiven, ens emocionen, ens omplen de sensacions
i de pensaments profunds.
Cal remarcar també que Joana Vasconcelos té una
especial sensibilitat amb activitats tradicionals com
la ceràmica i el teixit, tant importants en el
bagatge cultural de Portugal i està ajudant a
mantenir i potenciar aquestes activitats, a partir
d'incorporar-les a les seves obres i a defensar-les
com un patrimoni cultural que cal conservar.

Obra gegantina de Vasconcelos a l'interior del
Gugghenheim de Bilbao

Aquesta creadora exposa una part de la seva obra
en el Museu Guggenheim de Bilbao, i una de les
seves obres és impressionant. Es tracta d'una
estructura immensa que ocupa una part important
de l'interior del museu, la part superior de l'atri, i
s'insereix i comunica amb diferents espais interns
del museu. L’obra sorprèn els visitants, amb unes
textures, colors i llums enlluernadors. És
indescriptible: s'ha de veure i gaudir. Aquesta obra,
inspirada en el món femení, estableix un diàleg
especial amb l'interior de l'edifici i amb els
visitants. És immensa, espectacular, bellíssima!!!

Us animem a conèixer i gaudir de l'obra d'aquesta
artista tan original.

