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And… (I...)
2007
Fil, agulles, pigment (kumkum)
Dimensions variables
Cortesia de l’artista

La instal·lació continua la reflexió profunda sobre la lí-
nia com un element provinent de la superfície pictòrica 
i del dibuix. And... és una instal·lació composta de tres 
cordes, creades en enfilar una agulla amb un fil roig 
de tres-cents metres de longitud i repetint el procés 
amb cent huit agulles i la mateixa quantitat de fils. 
Doblegant els fils amb les agulles agrupades en un 
extrem, els fils acumulats resultants s’unten amb una 
pasta de pigment roig, cola i oli de nim. El kumkum, un 
pigment roig que està relacionat amb pràctiques reli-
gioses i que s’usa en celebracions tradicionals, dona 
a la peça un color que evoca els òrgans d’un cos.
Una edició anterior d’esta obra, Untitled (9 cords) 
[Sense títol (9 cordes)], 1997,  pertany a la Col·lecció 
Per Amor a l’Art, València.
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Kagebangara
2008
Fulles de barrils de quitrà, barrils de quitrà, fulles de 
mica, mica, lona
Dimensions variables
Col·lecció de Sunitha i Niall Emmart

El diàleg amb colors primaris blau i groc proporciona 
l’estructura de creació fonamental de Kagebangara, una 
instal·lació composta com un quadro modernista. Fent 
referència a un pedrapiquer d’obra, les lones blava i 
groga funcionen com a àrees intenses de color en con-
trast amb la foscor oxidada de les fulles de metall, les 
quals estan disposades com un puzle al voltant d’una 
caseta. A l’interior, hi ha una làmina de quitrà coberta 
amb escates de mica i ondulada, que crea la il·lusió 
d’una vista marítima nocturna. La instal·lació, com a 
resultat d’un treball manual, el muntatge precari de 
barrils de quitrà recolzats uns en altres s’assembla a 
les construccions de plaques de metall que els pedrers 
de carretera utilitzen a Bangalore com a refugis provi-
sionals i com a magatzems per a les seues propietats. 
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Untitled (cow dung)  
[Sense títol (fem de vaca)]
1992-2012
Fem de vaca
Dimensions variables
Cortesia de l’artista

Untitled (cow dung) és un dels primers treballs en què 
Gowda va experimentar amb fem de vaca. Un material 
que va ser fonamental en la transició de la pràctica 
pictòrica a l’espai en tres dimensions. Va usar i va mo-
delar el material de diferents maneres, amb diverses 
tècniques i en diverses dimensions, per exemple utilit-
zant-lo per a pintar superfícies o incloent objectes fets 
de fem en les obres. Els pilots es fan pressionant una 
bola de fem contra la superfície de la paret i deixant 
que s’asseque. Per tant, la impressió de la palma de la 
mà queda a la superfície. Les que fa Gowda recreen les 
que es poden trobar en àrees rurals de l’Índia, on les 
dones arrepleguen fem de vaca i hi peguen palmades 
per a assecar-lo i després usar-lo com a combustible.
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Mortar Line (Línia de morter)
1996
Fem de vaca, pigment 
17,5 × 11,25 × 450 cm
Cortesia de l’artista

Mortar Line és una escultura de terra primerenca de 
Sheela Gowda, que consta d’una línia corbada i doble 
de rajoles de fem de vaca, unides amb un «morter» 
de pasta del mateix material. La superfície longitudi-
nal entre les dos files de rajoles està revestida amb 
kumkum, un pigment roig que s’usa tradicionalment 
per a bindi i en rituals, i que ací funciona com si fora 
un ciment que manté la unió de les peces en una 
espècie de columna vertebral. El fem és de nou un 
material fonamental, al mateix temps que la línia corba 
en terra dialoga amb la investigació del dibuix que 
Gowda ha desenvolupat en altres obres, i amb les 
exploracions del minimalisme en els anys seixanta. Els 
significats múltiples implicats per esta simple forma 
abstracta estan connectats als valors estètics, econò-
mics, polítics i artesanals dels materials que la con-
formen, en este cas en relació directa amb el treball 
quotidià de les dones en contextos rurals de l’Índia. 
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Breaths (Alés)
2002
Corda, pigment, pols de carbó, gasa, taula
18 elements
85 × 365 × 55 cm 
Col·lecció de Sunitha i Niall Emmart

Breaths és una instal·lació composta d’una llarga taula 
de fusta en la qual l’artista ha disposat díhuit elements 
cilíndrics de diferents grandàries sense orde aparent. 
Totes les peces són el resultat de combinar fils de cotó 
lligats entre ells amb una pasta de kumkum. Les for-
mes cilíndriques resultants es van cobrir amb una gasa 
negra, que al seu torn es van recobrir amb capes d’una 
mescla de carbó vegetal i cola, deixant els extrems lliu-
res, mostrant la secció transversal de fils de cotó roig. 
El resultat és una sèrie d’elements similars a troncs 
de diferents formes, longituds i gruixos, i que pareixen 
parts d’un pal cremat o d’un cos. En algun cas, la gasa 
s’estén com un embolcall més enllà del cilindre o està 
enrotllada en forma d’una línia negra. Mentre que la 
naturalesa ordinària dels materials encara és visible, els 
elements se suspenen en un procés de transformació 
i revelen la naturalesa metamòrfica de la matèria que 
evoluciona per a convertir-se en procés.
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Chimera (Quimera)
2004
Barril de quitrà, flocs de mica 
50 × 50 × 87 cm
Col·lecció de Sunitha i Niall Emmart

Chimera està feta d’un barril de quitrà buit que l’artista va 
aconseguir dels treballadors de carretera. Després de re-
tornar-li la forma original, va tallar una espiral en la coberta 
superior del barril i la va deixar caure per l’interior fins al 
fons. La tapa, amb la vora en el centre, encara subjecta 
per l’espiral, descansa sobre la base del barril. Eixa placa 
circular de poca profunditat està farcida d’escates de mica, 
un material comunament utilitzat en les làmines de quitrà 
per a la impermeabilització. El treball incita els visitants a 
mirar dins de la profunditat fosca del barril, com si fora un 
pou, i topar-se amb la il·lusió de veure la llum de la lluna 
brillant subtilment. La realitat il·lusòria que perceben els 
espectadors està present en el títol de l’obra.
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Sanjaya Narrates  
(Sanjaya narra)
2004
Aquarel·la sobre paper
Catorze pintures de 25,5 × 33 cm cada una
Col·lecció de Sunitha i Niall Emmart

En este conjunt d’aquarel·les, una fotografia de periòdic 
que representa un moment de violència i atrocitat ha si-
gut fragmentat en catorze imatges. L’escena es va captu-
rar a Palestina immediatament després d’un atac de foc 
creuat: una dona lliura un xiquet ferit de mort a un home, 
al mateix temps que un parell de dones pareixen estar 
en un estat extremadament agitat. L’artista dissecciona 
una imatge de premsa, en captura detalls parcials en fer 
zoom en certes seccions que així es tornen abstractes i 
perden el caràcter narratiu. Encara que les aquarel·les 
es mostren una al costat d’una altra i en seqüència, 
cada una és una imatge singular. Cares borroses, peus 
i mans aïllats es juxtaposen i emmarquen a diferents 
escales. Totes les aquarel·les estan en color, excepte la 
que representa el xiquet mort, que es va pintar en tons 
sépia. El títol evoca un personatge del Mahābhārata, 
l’antic poema èpic indi que explica la guerra entre els 
pandaves i els kauraves. Sanjaya, auriga i consellera del 
rei Dhritarashtra amb el do de visió divina, narra al sobirà 
cec els fets que passen en el context de la guerra com si 
els dos estigueren enmig de la batalla.
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Best Cutting (El tall més bo)
2008
Collage digital, llapis per a vidre, impressió inkjet sobre 
paper 55 × 29 cm; 55 × 35 cm
Cortesia de l’artista

Best Cutting està compost de retalls de notícies recopilats 
durant més d’una dècada pel marit de l’artista i compostos 
digitalment en tres pàgines i mitja de periòdic. Com les 
pàgines interiors d’un periòdic, la part superior de cada una 
té el títol Chronic Chronicle (‘Cròniques cròniques’), mentre 
que la part inferior té l’escala de la paleta de colors típica 
de les proves d’impressió. El contingut està ple de decla-
racions polítiques, notícies sobre polítics, religió mesclada 
amb política, incidents violents i còmics junt amb anuncis 
acuradament seleccionats amb un to irònic. L’artista tracta 
els plecs com a simples papers, hi dibuixa amb llapis rojos 
i verds patrons de confecció per a bruses i per a pantalons. 
El periòdic com a font d’informació es veu desafiat per la 
materialitat, com a simplement paper per a tallar al llarg 
de les línies del patró dibuixat, canviant així constantment 
el focus de l’un a l’altre.
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Margins (Marges)
2011
Fusta, pintura en esmalt, metall
Dimensions variables
Col·lecció del Kiran Nadar Museum of Art

Instal·lació composta d’objectes arquitectònics de fus-
ta trobats, marcs de portes i contrafinestres de colors 
típics de l’arquitectura vernacla del sud de l’Índia: 
blau, verd clar o groc pàl·lid i intens. Els colors els va 
realçar l’artista amb pintures a l’oli. Un marc de porta 
comuna té quatre costats, però els cinc utilitzats es 
van desmantellar i unir amb elements de fusteria fle-
xibles per a convertir-los en estructures lineals. Des-
prés es van penjar del sostre amb cadenes, o al llarg 
de les parets, creant diverses articulacions angulars i 
tensions que evoquen extremitats d’animals gegants. 
La línia tènue entre pintura i escultura, i les diferents 
funcions de materials extrets de la quotidianitat i els 
significats abstractes i l’antropomorfisme que tenen 
són alguns dels interessos de Gowda quan va crear 
el treball.
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Protest, My Son  
(Protesta, el meu fill)
2011
Aquarel·la sobre impressió en paper, impressió sobre 
vinil, banya, cabells
424 × 287 cm; 90 × 60 cm
Còpia d’exposició (2019) d’una obra de la col·lecció 
del Van Abbemuseum d’Eindhoven

Es tracta d’un treball basat en imatges trobades, creat 
a partir d’un retall de periòdic que mostra una mani-
festació a Bangalore que Sheela Gowda va ampliar a 
format pòster i a grandària paret. El treball presenta un 
grup de persones nues, excepte pels tapalls, granadu-
res i plomes. Són membres de Hakki Pikki, una tribu 
seminòmada del sud de l’Índia que lluita pel dret a una 
terra pròpia. Al fons de la imatge hi ha una pancarta 
i una bandera roja relativa a una organització política 
inspirada en Ambedkar, dàlit i pare de la Constitució de 
l’Índia. En el dia a dia, els Hakki Pikki visten roba urbana 
i són coneguts per les maneres enginyoses que tenen 
de guanyar-se la vida, no només venent productes del 
bosc i essències d’herbes de fabricació pròpia, sinó 
també parts d’animals falsos, com ara arpes de tigre 
i pèl d’elefant, que venen a persones crèdules tant a 
l’Índia com a l’estranger. El grup en la fotografia també 
ven la idea del «jo tribal» d’una manera exagerada. 
Dins de la imatge més gran hi ha una versió duplicada 
més xicoteta de la mateixa fotografia –una imatge dins 
d’una imatge que Gowda va transformar en pintar les 
figures amb tatuatges, tocats, pintures corporals i al-
tres detalls que funcionen com a marcadors visuals de 
grups tribals de tot el món, com els maoris, els pobles 
natius nord-americans, els massais, els ianomamis, etc. 
Un home en la imatge més gran sosté un feix d’arpes 
de tigre falses que l’artista va adquirir de la comunitat 
Hakki Pikki prop de Bangalore.
Este treball en figuració mostra l’interés i investigació 
de Gowda sobre el rol de les imatges i la representació, 
un interés que ja estava present en la seua educació 
artística i la seua pràctica com a pintora. L’aproxima-
ció a imatges trobades és decidida i interventora; les 
modifica esborrallant-les, augmentant-les, ocultant-ne 
parts, inserint elements esculturals o pintant damunt. 
La presència en l’obra d’elements d’aquarel·la es pot 
entendre com una manera d’incloure diferències en la 
imatge per a qüestionar estereotips i idees rebudes 
sobre el significat del que considerem exòtic.
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Black Square (Quadrat negre)
2014
Cautxú, pintura, marc de fusta
31 × 31 × 3 cm
Cortesia de l’artista

El treball té l’origen en la instal·lació Those of Whom, 
creada per a la 31a Biennal de São Paulo en el 2014. 
Consta d’una làmina de cautxú produïda amb material 
de la selva amazònica, que es fa servir per a cobrir un 
marc de fusta, fixat pels quatre cantons. Un quadrat 
pintat en aquarel·la negra es va pintar en el centre de 
la superfície de cautxú. Quan el material s’estira per a 
adherir-lo al suport de fusta, la forma quadrangular es 
va distorsionar i els costats es van corbar a causa de 
les característiques elàstiques del llenç. El treball es 
va instal·lar en un cantó, evocant les icones russes i la 
coneguda pintura de Kazimir Malèvitx Quadrat negre 
(1915).
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What Yet Remains  
(El que encara roman)
2017
Planxes de barrils de metall, bols de metall
Dimensions variables
Cortesia de l’artista

Grans plaques de metall de diversos colors foradades 
amb formes circulars de la mateixa grandària. Les plan-
xes són el que resta del procés de producció tradicional 
de bandlis, bols redons utilitzats a l’Índia per a transportar 
materials de construcció (com ara arena, ciment o barreja 
de formigó) en les obres. Els bandlis provenen dels cer-
cles tallats de les planxes, transformats en bols i amb les 
vores doblegades. En la instal·lació, les planxes, en roig 
vibrant, verd i blau, algunes senceres i sense tallar i altres 
amb els forats circulars, formen una composició escul-
tòrica a les parets i el terra. Les planxes superposades 
o doblegades combinen les formes circulars amb altres 
geometries. Els bandlis ocupen la superfície del terra en 
grups xicotets. Els colors originals de les planxes i bandlis 
estan quasi intactes, conserven rastres que remeten a 
l’ús anterior. Per mitjà d’elements concrets i materials, els 
bandlis adquirixen en este treball un caràcter al·legòric, 
introduint referències al sistema de producció industrial 
i a les constants transformacions alquímiques dels ma-
terials. Els bandlis fan possible transportar una quantitat 
considerable de materials sense excés de pes o volum, 
en mantindre una proporció relacionada a les dimensions 
del cos dels obrers. 
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In Pursuit Of  
(A l’acaçament de)
2019
Corda de cabells de quinze quilòmetres 
aproximadament
Cortesia de l’artista

Feta expressament per a les sales de Bombas Gens 
Centre d’Art, esta versió de l’obra In Pursuit Of continua 
l’exploració dels cabells com a material. Els cabells te-
nen un significat ritual, per exemple quan la tonsura es 
practica com a sacrifici, però també són importants per 
a l’economia global, perquè l’Índia és l’exportador global 
més important de cabells per a perruques i altres usos. 
Al seu torn, estan presents en l’economia local, en la 
qual cordes de tres metres fetes amb cabells més curts 
es venen com a talismans, que lligats als para-xocs dels 
cotxes ajuden a evitar accidents. Ací, igual que en la 
resta de l’obra de l’artista, una forma abstracta ajunta i 
amplifica diversos significats estètics i polítics.


