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Caminant a la península Ibèrica 
Hamish Fulton
Bombas Gens Centre d’Art presenta una selecció 
de treballs generats a partir de diverses caminades 
per la península Ibèrica, amb una atenció especial 
al trajecte entre Riumar i Alacant, vorejant el 
Benicadell, realitzat al febrer del 2016.

Hamish Fulton, ROAD WALKING AWAY FROM BENICADELL, 2016. Col·lecció Per Amor a l’Art. © Hamish Fulton
< Hamish Fulton, RIUMAR, 2016. Col·lecció Per Amor a l’Art. © Hamish Fulton

L’artista britànic Hamish Fulton (Londres, 
1946) és un exemple de les possibilitats 
de l’art com a espai d’experimentació 
plàstica i conceptual. Quan encara era 
estudiant d’escultura a la seua ciutat 
natal, va prendre la decisió de fer del 
fet de caminar el seu art. Una pràctica 
que s’emmarca en els diferents desen-
volupaments artístics dels anys seixanta, 
que suposen una ruptura amb l’evolució 
anterior, en el sentit d’una desmaterialit-
zació de l’art i una superació de formes, 
mitjans i gèneres, i que donen pas a l’ex-
periència, el pensament i l’acció com a 
recursos artístics. 
Entre 1979 i el 2016 l’artista va fer setze 
caminades per la península Ibèrica, a tra-
vés de l’Espanya continental i Portugal, i 
també per les Illes Canàries. En general, 
es tractava de caminades en solitari, i al-
guna vegada acompanyat. Des de les pri-
meres experiències, desenvolupa un in-
terès pels ritmes de la natura, alhora que 
relaciona aspectes físics i espirituals. Una 
relació que genera una ètica i una estètica 
de caminar. En paraules de Nuria Enguita, 
comissària de la mostra, “les seues cami-
nades participen d’una ecologia, seguint 
un pla moltes vegades determinat pels ci-
cles de la lluna i els camins fets per milers 
de vides anteriors, així com pel reconeixe-

ment de les lluites per la terra de moltes 
comunitats. Caminades que es fan també 
sota un mandat precís, açò és, que només 
hi resten les empremtes dels passos, no 
s’hi ha d’afegir res, no se n’ha d’extraure 
res, o com diu ell ‘no deixar rastre’.”
L’exposició té com a eix central la camina-
da a través del Benicadell, una proposta 
plantejada per Vicente Todolí com a as-
sessor de les col·leccions Per Amor a l’Art 
i Inelcom. Reuneix una selecció de treballs 
realitzats durant eixa i altres caminades –o 
bé a partir d’elles–, des de fotografies i 
dibuixos fins a escultures. Les imatges es 
complementen amb la paraula de Hamish 
Fulton, plasmada en una sèrie de textos 
de grans dimensions sobre paret, a la 
manera de pintures murals. N’hi ha que 
han sigut concebuts específicament per a 
l’exposició en Bombas Gens Centre d’Art 
i mostren –sense representar– el curs i la 
durada de les seues caminades. Paraules 
i números que, en definitiva, apareixen 
com a rastres de l’experiència o detalls 
del paisatge, i permeten a l’espectador 
imaginar-lo, recórrer-lo.
Amb motiu de l’exposició, la Fundació Per 
Amor a l’Art ha editat una publicació que 
inclou textos de Hamish Fulton, Mariano 
de Santa Ana i Nuria Enguita.

Hamish Fulton, BENICADELL SKYLINE A 14 DAY SOLO WALK FROM SEA LEVEL AT RÍUMAR CONTINUING TO THE TOP OF 
1104 METRE BENICADELL ENDING BY THE WATERS EDGE IN ALICANTE SPAIN 16-29 FEBRUARY 2016, 2016. Colección 
INELCOM Arte Contemporáneo. Madrid, España. © Hamish Fulton

Exposició en col·laboració amb la Colección INELCOM Arte Contemporáneo, Madrid, i espaivisor.
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