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Sergi Aguilar. 600 km
Inauguració: Divendres, 17 de setembre de 2010, 19.00 h.

Exposició: 17.09.2010 – 13.11.2010. Dimarts a dissabtes de 10.30 a 19.00 h.

Una imatge (foto) cobreix i/o tapa la següent total o parcialment. Ens 
veiem “obligats” a mirar i a triar una darrera imatge, però aquesta, conté 
en el seu haver infinitat d’altres imatges-i per tant memòria- que és el 
que ha fet possible l’última. Sovint la fotografia està manipulada i com-
plementada amb dibuix o collage, aquesta obra és alhora fotocopiada i 
ampliada, buscant i seleccionant un lloc —aparentment desconegut— que 
és imprescindible en la construcció del sentit. El no lloc o el lloc anònim es 
torna una estructura bàsica de treball.

(Sergi Aguilar, Sobre la utilización de fotografías de paisaje, 2004)

Per a la seva primera exposició individual en la Galeria Estrany-de la Mota, Sergi Aguilar presenta 
un projecte que afirma la voluntat d’unir diferents processos sota una mateixa trajectòria 
marcada per l’interès a establir relacions entre l’escultura, el dibuix, la imatge fotogràfica o el 
video. Gran part de la dilatada trajectòria artística d’Aguilar s’ha caracteritzat per la recerca 
d’estratègies que aspirin a comprendre la relació entre la severitat de l’escultura i una constant 
sensibilitat cap a la natura i el paisatge.

En aquesta ocasió i a través de l’acte de viatjar, l’artista evidencia el procés mental i creatiu 
de les obres que presenta. Pensar el desplaçament i el seu transcurs, acumular imatges , atra-
par els límits i transitar els espais per després utilitzar-los com a territori reflexiu. Partint 
d’aquest principi, Aguilar pren com a objecte d’aquest procés, el difícil equilibri entre narrar 
un espai i fugir al mateix temps de qualsevol escenificació que remeti a la idea que occident sol 
tenir sobre el “exòtic”. Per a això recava les dades que li ofereix el propi recorregut a través 
d’una lectura exhaustiva del territori i els transporta després a les obres en les quals utilitza 
tant utensilis cartogràfics i objectes de mesurament, com a dibuixos, fotografies o anotacions.

En aquest sentit, obres com: Res no és detura, Marcador o Ruta grisa ens remeten a situacions mar-
cades per la recerca organitzativa de l’espai tractat aquí com a territori escultòric al que 
Aguilar confereix una dimensió visual que contraresta la desmesura dels espais naturals als quals 
es refereix. Mentre que altres obres com 600 km (que dóna títol a l’exposició), Transferir o Carro, 
estan encaminades a repensar el procés creatiu en un context que reprodueix el seu propi espai 
de treball en l’estudi. Projectes aquests, que malgrat presentar-los com a obres autònomes, 
són en realitat processos en els quals apareixen de forma simultània fotografies, acotaments, 
esquemes lineals i volumètrics que l’artista utilitza per processar els espais reals donant així les 
pautes necessàries per a la seva comprensió.



*Per a més informació i/o imatges contactar amb galeria@estranydelamota.com.

Amb la col·laboració de:

Les fotografies i els videos presentats en l’exposició es relacionen entre si i amb la resta de les 
obres com una extensió temporal que afegeix informació i unifica el projecte. Són imatges am-
bigües i atzaroses, en les quals l’espectador pot identificar alguns elements i certes accions 
que marquen les preferències conceptuals de Sergi Aguilar.


