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M'inspira la gent, les seves experiències i la manera com 

afronten els problemes: la vida, el sofriment i la mort. 

El que sempre m'ha donat més informació és mirar la cara de 

les persones, les seves expressions, la mirada el gest que 

origina un determinat malestar o estat d'ànim....Una mateixa 

persona pot tenir un nombre il·limitat de registres :  infinitat de 

mirades i gestos  per definir cada situació. 

Experimento amb diferents materials (paper, teles, fustes, 

ceres,  llum,  metall, ...) per tal de mostrar aquesta realitat. 

 

 

 

L'eix central és la llum i el gest Per demostrar que si sabem 

mirar amb atenció cada gest de la persona que tenim al davant 

interpretarem millor que pensa, com se sent que vol dir, més be 

que si ens ho digués amb paraules. Perquè les expressions 

solen ser inconscients, no les controlem i expliquen el que 

verdaderament sentim. Treballo amb la claror que proporciona 

una llum per realçar les expressions humanes i crear una 

metàfora que reflecteixi la llum interior que té cada persona per 

influir en la vida dels altres. 
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Paloma Navares 
 
Utilitza la llum i l'espai per endinsar-se en les zones del 
pensament, les emocions i les relacions. 
Estant presents ingredients de les experiències viscudes , 
elements de la memòria, somnis, desitjos i imaginacions. 
 
Del seu treball "de uso doméstico y otras funcones 1992-1999 
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Esther Pizarro 

Pel seu treball amb llum de Leds i cera. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-oficios-de-la-cultura/oficios-cultura-

esther-pizarro-escultora/1300528/ 

http://www.estherpizarro.es/_instalaciones/08_pieldeluz_(10)/_bilder/instalac

iones_viewer_08__pdl/08_pieldeluz.html 

http://www.estherpizarro.es/_escultura/08_protesis_domesticas_(12)/_bilder/

escultura_view 

Piel de luz

 

Geografia interior. 
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Chirstian Boltanski 

La mort, la brevetat de la vida i la identitat són temes recurrents 

en la seva obra 

“Boltanski evoca, esa fea costumbre que tiene la gente de ir 

perdiendo el rostro, dejando apenas la impresión de una 

fotografía, un negativo cuya ceniza guardamos en los 

escaparates de la conciencia. Y es verdad, los perdemos, los 

olvidamos y día a día se van diluyendo, como en un proceso 

colectivo de mal de Alzheimer. Nadie reconoce a nadie, sólo 

logramos darnos cuenta de nuestra estrecha capacidad mental 

para retener y organizar al mundo, que inexplicablemente 

permanece sin importarle mucho el problema de la historia o 

nuestros rollos por explicarlo.” (Ricardo Bello)  

 

“Hoy morimos dos veces: una primera vez en el momento del 

fallecimiento, y la segunda cuando nadie te reconoce ya en la 

fotografía”. 

Théâtre d'ombres, 1984, instal·lació 
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Dario Villalba 

La presencia d'un dolor que passa inadvertit, "niño gitano". 

Villalba comenta: “Creo que refleja mi estado actual estético, 

reforzando siempre los parámetros de la energía y piedad en la 

sacramental del ser humano, rescatando siempre las imágenes 

que me producen más vértigo”.  

Fotografies ,muntatge: “encapsulados”, escultures de essers 

humans amb patiment. 
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Sitting Gioconda. Homenaje a Lucio Fontana 
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Vull explicar les emocions i reaccions de persones amb llum. 

Els ulls i la mirada poden explicar per si sols moltes emocions. 

Per aquest treballs he fet servir: 

1. Leds de diferents colors i amb llum blanca de baixa 

intensitat. 

2. Llaunes de tonyina reciclades, que juntament amb un 

suport de fusta acolliran els leds. 

3. Fotografies d'ulls amb mirades i gests diferents amb 

blanc i negre. Impreses amb fulles de paper vegetal. 

4. Recobriment d'un plàstic protector ( tapes de iogurt 

reciclades). Que ens permet intercanviar les imatges, 

segons les necessitats. 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓ DEL 

PROSES CREATIU 
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FIGURA 1 : MIRADA INTERNA 1 
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Una peça formada per 14 llaunes rodones de 7 cm de diàmetre, amb leds 
dintre i com a tapa fotos en blanc i negre de llavis,, ulls.... fetes amb una  
làmina de paper vegetal, descansant amb un suport de fusta d' un  format de 
100x7x5cm  

FIGURA 2 : MIRADA INTERNA 2 
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Una peça formada per 28 llaunes rodones de 7 cm de diàmetre, amb leds de 
colors dintre i com a tapa fotos d'ulls en blanc i negre, fetes amb una  làmina de 
paper vegetal amb un format de fusta com a suport de 101x14,5x4,5 cm 

 

FIGURA 3: CONVERSA 
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Una peça formada per 10 fotografies sobre paper vegetal i parafina, de ulls i 
boques en blanc i negre, sobre una caixa de fusta de 101x14,5x4,5 cm amb 
llum interior, proporcionada per leds de colors, simulant una conversa. 
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PRESSUPOST FIGURA 1( material) 

 

Quantitat Descripció Preu Unitari Import 
1 CARGOLS-M3 5,00 € 5,00 € 
5 PAPER VEGETAL 0,31 € 1,55 € 
5 IMPRESSIÓ FOTOGRÀFICA 0,46 € 2,30 € 
2 LLISTO 3,75 € 7,50 € 

14 DIODE LED 5mm 0,70 € 9,80 € 
14 RESISTÈNCIA 1K 0,20 € 2,80 € 
1 JACK ALIMENTACIÓ XASSÍS 1,30 € 1,30 € 
1 FONT  D'ALIMENTACIÓ 9,60 € 9,60 € 
1 MATERIAL VARI 10,00 € 10,00 € 

    

 

TOTAL   49,85 € 
 

 

 

 

PRESSUPOST FIGURA 2 (material) 

 
Quantitat Descripció Preu Unitari Import 

1 CARGOLS-M3 5,00 € 5,00 € 
5 PAPER VEGETAL 0,31 € 1,55 € 
5 IMPRESSIÓ FOTOGRÀFICA 0,46 € 2,30 € 
2 LLISTO 3,75 € 7,50 € 

28 DIODE LED 5mm 0,70 € 19,60 € 
28 RESISTÈNCIA 1K 0,20 € 5,60 € 
1 JACK ALIMENTACIÓ XASIS 1,30 € 1,30 € 
1 FONT  D'ALIMENTACIÓ 9,60 € 9,60 € 
1 MATERIAL VARI 10,00 € 10,00 € 

    

 

TOTAL   62,45 € 
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PRESSUPOST  FIGURA 3 CONVERSA (material) 

 

1 
CERA PARAFINA  barra de1,200 
kg  5,00 € 5,00 € 

3 PAPER VEGETAL 0,31 € 0,93 € 
3 IMPRESSIÓ FOTOGRÀFICA 0,46 € 1,38 € 
3 LLISTO 3,75 € 11,25 € 

10 DIODE LED 5mm 0,70 € 7,00 € 
10 RESISTÈNCIA 1K 0,20 € 2,00 € 
1 JACK ALIMENTACIÓ XASSÍS 1,30 € 1,30 € 
1 FONT  D'ALIMENTACIÓ 9,60 € 9,60 € 
1 MATERIAL VARI 10,00 € 10,00 € 
1 CARGOLS-M3 5,00 € 5,00 € 

    

 

TOTAL   53,46 € 
  



mirada interna Pàgina 21 

1. Alhóndiga (2013):Artists as Catalysts, Artey tecnología: puente 

decreación. Bilbao Catàleg  exposició. www.alhondigabilbao.com 

 

2. Boltanski, Christian; Moure,Gloria. (1996) Adviento y otros 

tiempos Catàleg Centro Galego de Arte Contemporáneo Ed. 

Polígrafa Barcelona. 

 

3. Garcia López, Antonio ; Armiñana Torno, José 

Javier(2011):Procedimientos y técnicas pictóricas.Open 

CourseWare Universidad de Murcia.[data de consulta: 4 d'abril 

de 2014]. Disponible a: http://ocw.um.es/artes-1/procedimientos-y-

tecnicas-pictoricas/material-de-clase-1/espanol/u.t.-9.-las-tecnicas-

pictoricas.-generalidades-y-clasificacion.pdf 

 

4. Garcia López, Antonio(2009): “Nuevos materiales, soportes y 

poéticas pictóricas ” Open CourseWare Universidad de Murcia. 

[data de consulta: 4 d' abril de 2014]. Disponible a: 

http://ocw.um.es/artes-1/nuevos-materiales-soportes-y-poeticas-

pictoricas/material-de-clase  

 

5. Navares,Paloma ; "De uso domestico y otras funciones"1992-

1999[data de consulta:24 de gener de 2015] Disponible a: 

es.wikipedia.org/wiki/Paloma-Navares ; palomanavares.com 

 

6. Polke , Sigmar ; Moure,Gloria (2005)Paintings,Photographs and 

Films. Catàleg Ed. Polígrafa Barcelona 

 

7. Villalba, Darío 1964-1994 Ivam centre Julio Gonzàlez 

Generalitat Valenciana juliol 1994 Catàleg 

 

8. Viola, Bill (2003) :Las pasiones( The Passions) Madrid Catàleg 

Fundació" La Caixa" 

 

BIBLIOGRAFÍA I 

ENLLAÇOS 


