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Com les coses es troben 
i en acabant cada una  
fa el seu camí, o 
continuen juntes durant 
un temps. Sobre l’obra 
de Sheela Gowda
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2019

És com conduir. Un cotxe, enmig d’un trànsit dens, amb altres 
cotxes, camionetes, gossos, motocicletes, semàfors, persones o 
vaques que apareixen en el camí, n’hi han que van en la mateixa 
direcció que tu, n’hi han que s’allunyen, tocant el clàxon per 
a comunicar que són a prop o darrere teu, que tenen intenció 
d’ocupar l’espai cap a on vas. I en eixa negociació, intentar arri-
bar a algun lloc, apreciant el que veus per la finestra, sentint les 
irregularitats del paviment, fruint de la conversa amb la persona 
que tens assentada al costat. Hi ha un objectiu, un resultat –ar-
ribar a un lloc, per a fer una cosa–, però no pareix que siga el 
més important en tot moment. Hi ha una organització prèvia (el 
depòsit està ple?, podem evitar el trànsit de l’hora punta?, i la 
tempesta que s’acosta?), però no tot demana ser pensat: hi ha coses 
que funcionen més bé sense reflexionar. I el cotxe… és un antic 
company, les mans i els peus el coneixen tan bé que pareix que els 
intercanvis entre ells, el volant i els pedals esdevenen indepen-
dentment del que passa al cap, per la boca, o en els circuits que 
els connecten tots ells.

És també com practicar ioga de matí, en despertar-se, en 
eixir el sol. Un got d’aigua tèbia i un passeig breu abans d’arribar 
fins a l’instructor al qual visites quasi cada dia, i que recita els 
cants i instruccions d’exercicis que ja coneixes, però que no per 
això resulten més fàcils. Perquè el cos s’assenta, no funciona com 
ho va fer en el passat, i un nou esforç és necessari cada dia per a 
fer-lo funcionar, per a mostrar-li de nou els moviments que, en 
part, s’han oblidat. I així demanen que es repetisquen cada matí, 
sense pensar en si signifiquen alguna cosa o no, amb determinació. 
I amb respecte: no són qualsevol cosa, provenen d’una tradició 
específica, i si no fora així, no funcionarien com ho fan. A pesar 
que (o tal vegada precisament perquè) en temps recents han passat 
a formar part de xarxes globals, privats de gran part del que van 
significar, de les implicacions que van tindre no fa molt de temps.

Són eixes dos situacions convencionals, comunes, mundanes. 
No és difícil imaginar-les, però és impossible imaginar-les en 
totes les modulacions. El cotxe, el nivell de puresa o humitat 
de l’aire en eixe moment en el trànsit de la ciutat; l’instructor, 
la roba que vist, l’ambient de la sala, la gravetat i el volum de la 
veu. Són detalls i sensacions que les meues paraules no poden 
comunicar no només per les meues limitacions, que hi són, sinó 
perquè cada relat té els mateixos límits que tota representació: 
no és capaç de capturar la totalitat de relacions, la conjuntura. 
És el resultat d’una sèrie de tries. I eixes tries són en part resultat 
del que m’interessa, el que vull dir i el que se’m va sol·licitar, el 
que puc i no puc oferir. 
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Les invoque ací per a parlar de la pràctica artística de Sheela Gowda, 
amb motiu d’una exposició que inclou treballs que ha creat durant els darrers 
vint anys i amb els quals m’he relacionat durant més d’una dècada. Una pràc-
tica que va començar molt abans, i que probablement haja ocupat el seu temps 
més que altres faenes. Una pràctica que és l’assumpte del present text, però 
que no està separada o és més important que eixes altres faenes. Imaginem 
Gowda conduint a la ciutat de Bangalore, organitzant les coses que necessita 
per a preparar el seu treball, o tenint compte d’assumptes que no són faena. 
Imaginem-la preparant-se el cos, perquè sense ell el cos de la seua obra no 
podria existir. És el mateix procés. O, més ben dit, no seria just pensar en cada 
un d’eixos processos per separat, en la seua singularitat. Seria una abstracció, 
imposada per les regles que l’assumpte que ens ocupa –art– demana dels seus 
discursos. (Encara que parlar d’abstracció siga pertinent, com faré més tard.)

Els fluxos del cos i els de la ciutat troben els fluxos del món, i cada una 
de les seues obres materialitza un camí que resulta d’este i d’altres; que ajunta, 
a vegades per defecte i altres intencionalment, elements d’arreu, i els presenta 
en configuracions que tenen la seua pròpia manera d’existir. Sobredetermi-
nats, és a dir, interdependents i, alhora, específics. Eixa seria una afirmació 
banal (no seria el cas de qualsevol cosa que existix, incloses obres d’art?), si no 
fora perquè en el treball de Gowda és possible sentir-lo, intensament, enfront 
de cada una de les seues pintures, escultures i instal·lacions escultòriques. I a 
causa d’això no és fàcil escriure sobre elles, ja que, més enllà del que pareix 
ser l’«assumpte» en cada una, «tot» hi és en totes. Maneres tradicionals de fer, 
l’actualitat política, gestos privats, hàbits i exercicis, històries de l’art, manies, 
economia global, històries de família, relacions de faena, característiques 
de personalitat, textures i colors compartits, expectatives hermenèutiques… 
tot més o menys orquestrat per una subjectivitat que oposa resistència a ser 
exposada. I no per causa de timidesa, sinó per una temptativa, pense, de donar 
a la subjectivitat el lloc que li correspon. 

Un soroll de colps arriba del soterrani d’un edifici en construcció. Martell 
batent en metall, constant, ferm. El soroll, que ompli l’espai, ampli i quasi 
buit, fa pensar que el martelleig té un propòsit, que la mà que colpeja coneix 
el martell. Constant i ferma. La mà és d’un home prim, no molt alt, tan 
gentil en els moviments com més tard mostrarà que ho és amb les maneres. 
El metall té forma d’una planxa rectangular, coberta de pintura per un dels 
costats. Atés l’estat de la pintura, pareix que, abans d’arribar ací, la peça s’ha 
arrossegat, amuntonat, usat; no una sinó moltes vegades. Eixa informació 
immediata és mediada per altres: cada una de les planxes ha sigut en el passat 
un barril utilitzat per a transportar resina. Podria haver-ho imaginat, sobre la 
base d’observacions i una mica d’imaginació, a la familiaritat que tal vegada 
tinguera amb els barrils originals (no en tinc), o deduint de l’ús que Gowda ja 
va fer de barrils de metall en diverses ocasions en el seu treball, per exemple, 
en Chimera («Quimera») o A Blanket and the Sky («Una manta i el cel») del 2004. 
Però no ho vaig imaginar, m’ho van explicar. Podria, de qualsevol manera, 
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percebre l’ús del metall, que porta amb si històries a les quals no tinc accés. 
Podria també percebre que, a pesar de la mà hàbil i el martelleig ferm, el 
metall presenta unes quantes irregularitats, i que per tant no va ser sempre una 
superfície plana. I per a arribar a eixa conclusió no feia falta observar l’home 
prim que les treballa. 

Per això imagine que si haguera visitat l’Ikon Gallery a Birmingham en 
l’estiu europeu del 2017 podria haver conclòs que planxes de metall similars, 
usades en la instal·lació What Yet Remains («El que encara roman») del mateix 
any, tenien una forma diferent de la que havien tingut en el passat, i ja es van 
utilitzar abans de tindre la nova forma. Per a què, només ho sabria si haguera 
llegit la publicació o la nota de premsa. Però feia falta? Podria, en comptes, ob-
servar com d’algunes de les planxes, totes de 90 per 178 centímetres, s’havien 
extret formes circulars, sempre de 43 centímetres de diàmetre, distribuïdes de 
manera que huit d’eixes formes foren possibles en cada planxa, maximitzant 
la superfície, deixant sense ús el mínim espai possible. Si bé «sense ús» no 
és apropiat, perquè (tal vegada) ja hauria conclòs que tot (el metall) va ser 
usat, i que continuava sent-ho en la instal·lació. En forma de cercles retallats, 
la majoria convertits en bols, contenidors o recipients. Recipients perquè 
descansen a terra amb el costat còncau mirant cap amunt, d’una altra manera 
podrien paréixer «simplement» bambolles, protuberàncies, xicotets monticles 
en terra. O de fragments restants de les planxes retallades, recolzats a les 
parets blanques de la galeria o enganxats de les parets. Com si foren pintures 
monocromàtiques, però sense arribar a ser-ho, perquè les pintures (llevat que 
se les força en un incòmode exercici conceptual) no toquen el terra, o es 
donen suport una damunt d’una altra. Com si foren escultures, doblegades 
en elles mateixes per a formar línies llargues i fines recolzades a la paret. O, 
ocasionalment, doblegades en formes tridimensionals al centre de la sala, al 
costat dels cercles modelats en recipients. 

El conjunt podria ser un catàleg de possibilitats: tot (o quasi tot) el 
que és possible fer amb una forma modular (una planxa de metall plana) i 
una operació bàsica (tallar cercles en elles, aprofitant el màxim possible de la 
superfície). Des d’ací, una miríada de camins: composicions monocromàtiques, 
exploracions d’altures, escales de color, exercicis de proximitat i distància 
(també amb el cos de qui siga present), comparació i diferència, quietud i 
moviment, diversos principis organitzatius. Tot això, si volem, en diàleg amb la 
tradició de les arts visuals. Però no necessàriament, perquè es podria entendre 
en relació amb els espais de la sala, les parets, sostre de fusta i finestres, tots 
blancs. O en relació amb la circulació de mercaderies, transportades en caixes 
des de Bangalore fins a Birmingham: contenidors dins d’altres contenidors, que 
porten amb ells la història dels seus usos i la seua manufactura. O també, i ací 
em detindré, amb la circulació dels diners, que remunera l’artesà per la seua 
mà hàbil; que permet la transferència de propietat dels barrils de metall, ara 
convertits en formes presentades en la distància, en una part del món diferent, 
però no totalment, de l’original; però que rarament compensa a Gowda per la 
seua contribució al programa de la institució, o per la seua habilitat d’articular 
els elements conceptualment i físicament perquè encara els artistes rarament 
reben honoraris per presentar el seu treball en institucions. 
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Tot és ací, ho percebem o no. Com una energia que és impossible sentir 
directament, però que podem detectar a través dels efectes que té en altres coses. 
Una energia familiar que sentim en tant que té reflex en les composicions, en la 
pintura arrapada, en les formes corbades, fins i tot en les informacions.

Imagina construir la teua pròpia casa per segona vegada. Coordinar el grup 
d’obrers, acompanyar la faena que fan. Reunir-te amb proveïdors, revisar els 
plànols de l’arquitecta. Comprar materials, o accelerar la faena per a evitar 
l’arribada de la temporada de ploure. Planejar, o a penes imaginar, els usos i 
les experiències futurs. Desfer i refer, fins que no quede temps per a revisions. 
Esperar impacientment que uns altres completen la seua faena per a començar 
la teua. I descansar per a prendre un chai i conversar quan la venedora que visita 
diàriament apareix. 

O acudir a la casa d’un conegut per a sopar o prendre te i, després d’es-
coltar un problema que afecta la casa, ser convidat a contribuir a trobar-hi una 
solució. T’agradaria, però et sents insegur, conscient de les teues limitacions, i 
dels teus deures. Per això et forces a dir alguna cosa, perquè saps que esperen 
això de tu. I, d’alguna manera, funciona. 

«Nukun yuda yamakidi nun xinanmiski.»1 Unes paraules en hancha kuin que no 
es van dir en referència a Sheela Gowda, quan treballava en la construcció de 
Those of Whom («Els de qui»), la instal·lació que va crear per a la 31a Bienal de 
São Paulo en el 2014.2 Però podrien. «Sempre pensem amb totes les parts del 
cos.» La recorde assentada al terra del pavelló, pensant (sense cometes) amb 
i per mitjà de làmines de cautxú no vulcanitzat, reixes de finestra oxidades i 
fragments de mobiliari de metall provinents d’Acre i de São Paulo. Formant 
conjunts, servint de suport mutu, amarrades o estirades, una connectada a una 
altra fins a construir una barrera en el centre de l’àmplia sala i un espai al qual 
entrar, immediatament després de la rampa d’accés. Un espai conformat per 
materials que no pareixien encaixar junts. Tal vegada perquè el procés pel qual 
es van constituir com a conjunt no va ser fàcil. Especialment les làmines de 
cautxú pareixien resistir les aproximacions de Gowda. La major part s’havien 
fos fins a formar grans i pesades rajoles en el camí des d’Acre, la regió de la qual 
els caxinaues són originaris, a la frontera del Brasil amb el Perú i Bolívia. I les 
làmines que es van soltar resultaven a vegades massa rígides o massa elàstiques 
per a fer amb elles el que les seues mans i els seus braços intentaven fer. Si tot el 
cos pensa, com diuen els caxinaues, pensar amb elles era un procés terriblement 
difícil, com si les làmines foren paraules escrites en frases que el seu cos no 
podia llegir, en paquets d’informació que no podia assimilar. Com un cos de 
coneixement amb el qual no havia nascut o adquirit encara, al qual acabava de 
trobar. 

El cautxú té una història al Brasil, igual que les planxes de What Yet 
Remains, les cordes de cabells humans de Behold («Admira», 2009) o l’excrement 

1 Les paraules 
d’un caxinaua 
no identificat en: 
Kensinger, Kenneth 
M. «The Body 
Knows: Cashinahua 
Perspectives 
onKnowledge». 
How Real People 
Ought to Live: 48th 
International Congress 
of Americanists, 1994. 
Citat en: Cabral 
de Oliveira, 
Joana; Keese dos 
Santos, Lucas. 
«”Perguntas demais” 
- Multiplicidades de 
modos de conhecer 
em uma experiência 
de formação de 
pesquisadores 
Guarani Mbya». 
En Carneiro da 
Cunha, Manuela; 
Niemeyer Cesarino, 
Pedro de (ed.). 
Políticas Culturais 
e Povos Indígenas. 
São Paulo: Editora 
Unesp, 2014, p. 114.

2 “Como… coisas 
que não existem», 
31a Bienal de São 
Paulo, 2014, de la 
qual vaig ser co-
comissari amb Galit 
Eilat, Nuria Enguita 
Mayo, Charles 
Esche i Oren Sagiv, 
en un equip que 
també incloïa Luiza 
Proença i Benjamin 
Seroussi com a 
curadors associats.
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de vaca de Gallant Hearts («Cors galants», 1996) tenen a l’Índia. La història del 
cautxú, com podem tal vegada saber o aprendre, està en el cor del passat i 
present colonial del país. És un dels nuclis del mecanisme d’espoliació que 
va funcionar a Belém, Manaus o Porto Velho durant els dos cicles del cautxú, 
de l’esclavització de pobles indígenes i no indígenes, forçats a treballar com a 
seringueiros (extractors de cautxú) a la selva amazònica, alimentant un dels motors 
de desenvolupament (amb tot el que la paraula implica) en la meitat nord del 
país. A diferència de les plantacions del sud-est asiàtic que substituirien el Brasil 
com a principals productors de cautxú en la segona dècada del segle vint, en els 
territoris brasilers els arbres de cautxú creixen enmig del bosc amazònic, junt 
amb altres arbres, plantes, animals, vida. No estan separats, i per això mateix es 
resistixen a l’extracció, de la mateixa manera que les làmines de cautxú, apegades 
unes a altres, es resistien a ser pensades per les mans de Gowda. Una dificultat 
que va portar al col·lapse la indústria del cautxú al Brasil, amb un xicotet interval 
(el segon cicle) durant la Segona Guerra Mundial. I amb el col·lapse, va arribar 
l’alliberament d’alguns dels pobles que havien sigut esclavitzats per a garantir-ne 
l’extracció (entre els quals, els ashaninca, els puinahua, els yawanawà i els caxi-
naua), que van poder llavors deixar de ser seringueiros per a tornar de nou a ser 
indígenes, recuperant un coneixement que no van perdre mai. 

I la història del cautxú al Brasil continua: en el 2014, en les bales de 
goma (boles de cautxú amb cor de metall) utilitzades per la policia militar per a 
reprimir manifestacions a São Paulo, un record de la dictadura que va acabar en 
1985, però que es nega a desaparéixer. O en noves aproximacions, més justes, 
a l’extracció i transformació del cautxú, a compte de companyies com la que 
va ajudar amb el viatge d’investigació de Gowda a Acre, i que per tant va fer 
possible el seu treball i, en últim terme, la biennal. 

Massa històries…
…i massa poc accés…
...a un material que requeria encarar.

Gowda es va veure forçada a viure amb el material i les seues històries, a 
submergir-se i portar-ne uns altres amb ella, component una cosa que, com se li 
va sol·licitar, solucionara un problema curatorial i funcionara com una introducció 
a l’exposició: el primer treball en l’exposició, en contrast calculat amb l’orde del 
pavelló modernista que la biennal ocupa, per mitjà d’un vocabulari de tensió i 
distensió, i una estètica d’articulació temporal. Una barrera que demanava una 
pausa a qui hi entrava, i presentava al mateix temps una finestra que, amb la 
transparència parcial, oferia una imatge del que vindria més tard. Tal vegada per 
causa d’eixe contrast, de les dificultats que va trobar quan va intentar entendre 
els materials i les seues històries, de la seua insistència a crear sentit amb elles, 
Those of Whom em pareix hui la imatge de l’exposició íntegrament.

Finalment, encara que podria continuar, és com deixar que una gata visca al 
pati posterior de la teua casa. No és propietat teua, però en tens compte, i com 
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a conseqüència d’això acaba important-te. Al cap d’un temps té cries, quatre, 
cada una amb una personalitat diferent i unes quantes necessitats compartides. 
Amb dinàmiques pròpies també, de les quals formes part, però l’organització 
de les quals no depén de tu. En gaudeixes, a vegades. De fet, de tant en tant et 
preguntes per què et van permetre arribar tan a prop, fins que un dia desapa-
reixen sense avisar. Almenys el gos que freqüenta la porta d’entrada continua 
fent visites.

Dos, tres línies traçades a l’espai. D’un roig profund en la llum blanca i nítida 
de primavera que entra per les finestres i es reflectix a les parets igualment 
blanques. Serpentejant pel terra, escalant els pilars de fusta també pintats de 
blanc i, en acabant d’enredrar-se dos o tres vegades, retornant cap al terra 
per a pujar de nou, a través de l’espai. 

Quan And… («I...», 2007) va arribar a Oslo,3 ho va fer amb equipatge 
(un discurs, una sèrie d’instruccions) que va adquirir, si no abans, en docu-
menta 12 a Kassel, on es va mostrar en el 2007.4 Hi va arribar com una línia 
roja en un espai expositiu blanc, com una forma que en l’exposició alemanya 
estava connectada a altres línies, fetes també per dones (Hito Steyerl, Trisha 
Brown, Atsuko Tanaka, Iole de Freitas…). Usant una forma relativament abs-
tracta per a invocar i connectar subtilment (o amb intenció sibil·lina, depén 
de la perspectiva) altres assumptes que pareixien més concrets, relacionats 
amb el «contingut» o amb condicions i situacions concretes (bondage i lligams, 
moviment i dansa, connexions permanents i pèrdues…).

Eixa relació entre forma i contingut va afirmar una manera d’entendre 
el que és específic a l’art, la qual cosa el separa d’altres pràctiques o accions. 
Una manera de fer que implica precisió, seguint unes regles específiques; 
una pràctica que reclama per a si mateixa un poder metafòric o simbòlic; 
autoreferencial i conscient del lloc que ocupa; amb orgull de la seua na-
turalesa especial; que disposa d’un espai i un sistema de recepció propis; i 
que és només possible en últim terme gràcies a un mercat que n’assegura la 
circulació. L’abstracció de l’art, un moviment de separació de la seua con-
dició concreta, és una peça fonamental per a la pràctica que la modernitat 
va identificar amb eixe nom. Igual que Anni Albers va fer en prendre formes 
geomètriques andines i mesoamericanes i «traduir-les» en tapissos moderns, 
jutjant la cadena de producció en la qual tenien l’origen com menys rellevant 
que l’habilitat que eixes formes tenien per a encantar i comunicar per compte 
propi, a pesar d’estar dislocades del lloc original i història (o tal vegada pre-
cisament per això mateix). 

Si en comptes de fotografies d’And… instal·lada a Oslo o Kassel con-
siderem altres imatges, el procés d’abstracció es fa més difícil. Per exemple, 
una que mostra Gowda dreta, un pas al davant, mirant la càmera amb un 
gest desafiador i amb la roba coberta d’un pigment roig, el mateix pigment 
que tacà les parets i el terra, i que es va fer servir en els feixos de corda que 
l’envolten per l’estança. (Kumkum, si necessitem un nom.) O una altra, en el 
mateix espai, mostrant un xiquet també dret, vestint calçons de color de safrà 

3 Com a part de 
l’exposició «Sheela 
Gowda: Postulates 
of Contiguity» 
(«Postulats de 
contigüitat»), 
comissariada per 
Marta Kuzma en el 
2010 en l’Office for 
Contemporary Art 
Norway a Oslo, on 
era directora i on 
jo treballava com a 
curador associat. 

4 Per la curadora 
Ruth Noack i el 
director artístic 
Roger M. Buergel.
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i ajuntant les mans davant del pit en un gest d’oració, al mateix temps que un 
home caucàsic jau a terra amb els ulls tancats, sense camisa. El que veiem en 
eixes imatges és més confús, més visceral. Encara simbòlic, però ara sobre la 
base d’una relació física i emocional, a alguna cosa que pareix més personal. 
Com si el treball (les cordes roges) comunicaren alguna cosa que només es 
podria dir una vegada que s’instal·la fermament al pit, recuperant el que va 
restar, el que altres van deixar, sense extraure’n res. 

El que es va instal·lar al pit de Sheela Gowda, als dits quan impregna 
els fils amb pigment i els trena en forma de cordes… Podem considerar-ho 
com a seu? La propietat, la història, la subjectivitat? Tal vegada siga possible, 
però, què aconseguiríem amb això? Què aconseguiria ella? Probablement 
s’irritaria, o tal vegada decidiria que no li importa. Les preocupacions que té, 
la història, els interessos i habilitats conformen una manera de ser específica 
que només és possible dins del context on va esdevindre; un moviment, un 
camí que només pot existir entre altres moviments i camins, més amplis i 
extensos, la majoria dels quals continuen més enllà d’ella. N’hi ha que passen 
per les seues mans, sense arribar al cap, fent que l’obra es convertisca en el 
que pot o el que aspira a ser, el que els materials, la història i els recursos 
li permeten generar, independentment de les intencions que Gowda tinga. 
N’hi ha que poden passar del kumkum a les cordes, tocant-li la superfície del 
cos, tenyint-lo temporalment, deixant una marca que li pot desaparéixer més 
tard de la pell, com el seu propi treball… pot ser que per a aparéixer de nou, 
en un altre moment. Com el cautxú, el kumkum o els barrils de metall. Les 
cordes de cabells, el cotxe, el trànsit, l’excrement de bestiar, els plans d’obra 
o els moviments de ioga. La gata. O tota la resta, cada element en la seua 
trajectòria, trobant-se per un instant, aprofitant-lo al màxim per a després 
seguir cada un el seu camí.

PABLO L AFUENTE 
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Sheela Gowda sempre «sospesa» les opcions que té. D’una ma-
nera literal, en la mesura en què les seues obres escultòriques 
es troben sovint suspeses i la substància suspesa manifesta el 
pes que té; però també de manera figurada, ja que les imatges 
trobades que utilitza són avaluades quant al contingut potenci-
al, tant obvi com latent. «Per a mi és impossible mirar qualsevol 
cosa que hi haja al meu voltant sense pensar en el procés que 
hi ha darrere», ha dit.1

No és comú que la consciència material d’una pràctica 
escultòrica, sostinguda en el temps, vaja de la mà de l’escrutini 
bidimensional d’una cultura com la nostra, obsessionada amb 
la imatge: un escrutini cada vegada més filtrat per la distància 
tecnològica. No obstant això, l’artista establida a Bangalore 
advoca per la necessitat que totes les dimensions funcionen en 
concordança. Explorant la tactilitat i les mutacions de molts 
mitjans, l’art de Gowda demostra físicament com el significat 
circula, es descompon i es recompon: les seues escultures abs-
tractes i instal·lacions quasi revelen massa informació, toquen 
el que podria ser una lectura narrativa, mentre que les obres 
sobre paper inclouen imatges apropiades, generalment figu-
ratives, que mantenen la seua funció encegadora. Al seu torn, 
l’artista tracta els materials vernacles amb un gran respecte i 
no permet mai que les imatges trobades parlen per elles a soles; 
necessiten una revisió disruptiva, que no erosione, sinó que 
accentue, els significats elusius que tenen. 

La transició de Gowda des de la pintura figurativa a 
l’oli cap a l’escultura a principis dels anys noranta va començar 
amb la introducció de materials inesperats en el seu treball 
bidimensional. (En l’actualitat l’artista continua experimentant 
amb la pintura figurativa, usant aquarel·les per a crear imatges 
gnòmiques que se situen entre la referència i el rebuig de la 
forma.) Una peça sense títol de 1992-93, de format xicotet 
sobre llenç, mostra una superfície «pintada» que en realitat 
està composta de marques abstractes i aspres, encara que deli-
cadament modulades, creades mitjançant l’aplicació de fem de 
vaca. Uns pocs traços de carbó sobre eixe camp marró clapejat 
ocasionen una gran bretxa central, i xicotets elements de 
collage compostos d’espines i retalls de teles de flors es funden 
per a suggerir una escena de violència. L’obra té una presència 
inicial silenciosa, fins i tot reclosa, que sol·licita una mirada 
més profunda; una vegada identificada, la combinació inusual 
de materials deixa l’efecte d’un rastre de proves disposades en 
una composició formal. 

El fem de vaca, a les mans de Gowda, significa moltes 
coses, i demostra al mateix temps la gran quantitat de signi-
ficats culturals que ja té el material. Per a Gowda no hi ha 
res d’exòtic en la tria, el fem és un element comú de la vida 

1 Abraham, 
Ayisha. «A Certain 
Language: Artist and 
Filmmaker Ayisha 
Abraham Talking 
to Sheela Gowda». 
En Smith, Trevor 
(ed.) Sheela Gowda. 
Göttingen i Nova 
York: Steidl i Bose 
Pacia, 2007,  
p. 148. També en 
esta publicació,  
p. 162-67.
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a l’Índia, es fa servir àmpliament com a combustible i com a revestiment per 
al terra de les cases als pobles (dos tradicions que es troben ara en decadència 
davant de l’impacte del desenvolupament econòmic global sobre la regió). 
Gowda va adoptar el fem com a material en part com a rebuig dels materials 
comunament acceptats en la creació artística i per la voluntat de treballar amb 
materials disponibles al carrer, però també com a resposta als canvis polítics 
que s’estenien per l’Índia llavors. L’auge en 1992 del nacionalisme hindú va 
resultar en diversos actes de violència sectària i va provocar revoltes a Mum-
bai que van causar nombroses morts i van generar un ambient polític tibant. 
Gowda va respondre a la cooptació de l’imaginari hindú i les seues creences 
amb finalitats polítiques reapropiant-se del fem en obres que versaven sobre la 
violència subjacent del dogma contemporani. (La vaca és, per descomptat, un 
animal sagrat dins de la religió hindú; fins i tot les deposicions que fa tenen un 
estatus elevat.) L’ús del fem per part de l’artista connecta de nou una substància 
potencialment consagrada amb el seu valor profà i no amb el potencial simbòlic; 
reté de manera deliberada una ambigüitat referencial. En una entrevista del 
2006 concedida a l’artista i cineasta Ayisha Abraham, Gowda es va referir als 
nivells de significat dels seus materials: «…l’aparença visual és simplement una 
pell. Però no vull llançar-lo… a la cara de ningú. S’ha de revelar lentament».2

Per a l’artista, començar a usar el fem primer com a suport per a dibuixos 
i pintures, inclòs un tríptic de gran escala produït quasi per complet amb el 
dit material (també sense títol, de 1992-93), i després com a escultura, era un 
pas lògic. Les obres adoptaven un llenguatge formal que no es desviava massa 
del context o la manera en què s’usava localment el fem: modelat en simples 
blocs rectangulars que suggerixen material de construcció, en piles de discos 
secs, o en pilotes en forma ovalada. Una sèrie de formes redones i planes amb 
superfícies irregulars que mostren la impressió de la mà de l’artista s’incorporen 
a una peça de paret (de 1993, també sense títol), que evoca la disposició dels 
«pastissos» de fem en els laterals dels edificis perquè s’assequen abans d’utilit-
zar-los com a combustible. Ací el fem és un suport per a les delicades imatges 
que esbossa Gowda: a vegades recognoscibles, una línia per a estendre roba, 
per exemple, i altres vegades traços quasi indiscernibles que pareix que imiten 
algun tipus de marca primitiva (una impressió realçada per l’aspror del suport).

En la primera exposició retrospectiva de l’artista, titulada «Open Eye 
Policy» («Política d’ulls oberts»), organitzada pels comissaris Annie Fletcher 
i Grant Watson i que estarà exposada fins a finals de mes en el Van Abbe-
museum d’Eindhoven, Holanda, estes obres de transició tenen una posició 
prominent. L’artista s’hi va alliberar, sens dubte, de les constriccions dels 
materials tradicionals de l’art i va obrir la seua pràctica a formes més especí-
fiques d’observació i experimentació. Enfrontades a l’elegant sèrie de sales 
amb claraboies de l’edifici principal del museu, les obres, meticulosament 
instal·lades, revelen la claredat de pensament en dos i tres dimensions que té 
Gowda: la naturalesa objectiva dels materials s’oposa al potencial manipulador 
de les imatges. Cada espai repassa les implicacions de la dicotomia, mentre 
que cada sala es veu obligada a resoldre les tensions entre objectes plans i 
amb volum, entre imatge i objecte, la qual cosa, al final, enfronta el públic 
amb diversos registres de visió. 

PREOCUPACIÓ M ATERIAL: L’ART DE SHEEL A GOWDA
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Per exemple, hi ha un xicotet espai dedicat a dos obres primerenques: 
la pintura sense títol esmentada adés de fem amb carbó i elements de collage 
i l’obra situada a terra, Mortar Line («Línia de morter», 1996), que consta de 
dos files de rajoles de fem amb el pigment roig kumkum (la substància utilitzada 
per al bindi i per a tenyir la partició central dels cabells) que actua com una 
espècie de ciment per a sostindre la progressió vertebral. La forma i posició 
sobre el terra recorden la sèrie Equivalent («Equivalent») de Carl Andre, en 
la qual usava rajoles, i fan pensar en les successives subversions feministes del 
minimalisme produïdes per algunes contemporànies de Gowda com ara Janine 
Antoni i Mona Hatoum. Les dos obres d’este espai necessiten intimitat per a 
aprehendre-les i, no obstant això, només en la distància u s’adona que cada 
una té un tall violent, que insinua un interior. Vistes en conjunt, les obres 
mantenen un intercanvi intens entre la corba orgànica i la liminalitat d’un 
tall, la qual cosa dificulta imaginar-les al marge d’eixe diàleg intens.

El moviment entre diferents escales, entre proximitat i llunyania són 
recurrents en l’obra de Gowda, especialment en l’ús d’imatges que troba en 
els mitjans de comunicació. A pesar de l’èmfasi que posa en l’observació des 
de prop, una imatge a gran escala no sempre ens dóna més informació. De fet, 
l’artista ha usat de manera deliberada imatges a gran escala per a enfosquir el 
context original o per a fer patent la impossibilitat de desxifrar el significat 
a través d’eixes imatges trobades.

Prenguem com a exemple Sanjaya Narrates («Sanjaya narra», 2004), una 
dissecció d’una fotografia extreta d’un periòdic en la qual apareix una família 
palestina immediatament després d’un atac; un home i una dona sostenen una 
criatura ferida mortalment, mentre dos dones criden. El títol de l’obra fa refe-
rència a un passatge de l’antiga epopeia índia Mahãbhãrata: Sanjaya, quadriga 
i conseller del rei Dhritarashtra, informa el regent sobre fets ocorreguts en el 
camp de batalla on els seus fills es maten entre ells. 

Gowda no ens mostra la imatge fotogràfica sencera, sinó dividida, 
magnifica certes seccions que es distorsionen amb l’augment. Al seu torn, 
l’artista trasllada els fragments a catorze dibuixos en aquarel·la, un procés que 
suggerix abstracció ( ja que la tècnica minora el detall que la lent possibilita) 
i una transferència d’allò mecanitzat a allò manual. Els dibuixos inclouen de 
manera metonímica les figures originals: cares difuminades, peus descalços, 
mans i una imatge duplicada de l’home en dol. La cara, angoixada, es mostra 
per complet en dos imatges retallades que es repetixen, com si l’obturador ràpid 
de la càmera haguera captat la mateixa imatge parcial dos vegades mentre es 
movia; una astuta falsificació que fa referència a la velocitat i distorsió del pro-
cés fotogràfic i de la mateixa mort. Altres imatges dibuixades capturen detalls 
parcials abstrets, una tela, les llums d’un camió, tant que la seqüència no deixa 
que la mirada s’hi pose còmodament. Tots els dibuixos són en color excepte un; 
la làmina on apareix el xiquet mort, que no té cap to excepte el sèpia.

Sense cap text ni comentari, Gowda ens mostra amb rotunditat les com-
plexitats de la nostra exposició a les representacions de la violència i l’atrocitat. 
D’una banda, la necessitat de retindre i mostrar la distància de la reproducció a 
través d’un acostament personal; d’una altra, la nostra incapacitat per a poder 
entendre realment la informació o el context al seu voltant. En conferir una 
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magnitud mítica als desastres tràgicament quotidians dels conflictes con-
temporanis, Gowda també desarticula qualsevol sentit narratiu, mostrant les 
catorze seccions en una seqüència, com a fotogrames d’una pel·lícula, a pesar 
que, de fet, les imatges representen un únic moment i no una progressió 
cronològica. 

Eixes relacions entre part i totalitat arriben a l’extrem en l’obra de 
Gowda. La proliferació d’imatges significa que qualsevol espectador, fins i tot 
qui «capte» la major part dels referents culturals, queda aclaparat per l’excés 
de significació. És el cas d’un díptic de tamany gran del 2006, 2/7 i Agneepath, 
que combina dos aquarel·les amb motius molt diferents. 2/7 prové d’una fo-
tografia d’una protesta estudiantil a Kerala, l’Índia, transferida a aquarel·la 
mitjançant una impressió de tinta a pressió. Gowda comença per augmentar 
la imatge digital i després elimina informació, i la canvia per formes que pinta 
ella. Igual que en Sanjaya Narrates, el procés subratlla les decisions que pren 
l’artista quant a què s’ha de manipular i, per tant, realçar, dins de la imatge. 
Per exemple, l’eliminació del terra entre els manifestants i la policia exagera 
la divisió que hi ha entre els dos grups, la policia pareix que sura en l’espai 
mentre que als manifestants els succiona cap a terra. Al seu torn, l’ús que fa 
de l’aquarel·la crea una suggestió difuminada de moviments fantasmals, com 
si les porres dels policies estigueren en un moviment perpetu cap avant i els 
manifestants contínuament reculant en resposta. La companya de la imatge, 
Agneepath, és la versió en aquarel·la d’un fotograma d’una pel·lícula de culte 
de Bollywood del mateix nom de 1990, també ampliada, que capta els últims 
moments d’un fill rebel (interpretat pel conegut actor indi Amitabh Bachchan) 
que cau ensangonat sobre sa mare mentre ella roman impassible i es gira (un 
gest desmentit per l’abraçada en les escenes finals de la pel·lícula). 

Vist íntegrament, el díptic és en part un clixé: violència pública i tragè-
dia personal. Però la unió d’arxiu documental (sense una identificació clara del 
subjecte) amb pel·lícula de ficció (representada ací amb efecte enganyós) ens 
alerta dels processos de teatralització que hi ha després de les dos escenes. La 
grandària de l’obra suggerix una pintura històrica, com ha esmentat Gowda.3 
I, no obstant això, el significat precís que té, en contradicció directa amb eixe 
gènere, no és transparent, sinó que fa l’efecte de romandre en les transposicions 
de la superfície i la font original. 

En una altra instància, Gowda transforma uns jugadors de futbol 
saltant, una imatge que ha extret d’un retall de periòdic, en alguna cosa que 
recorda un grup de manifestants. Imatges similars, produïdes en aquarel·la 
borrosa i on es diria que les figures es desmaterialitzen o estan embolicades 
en fum, estan incorporades en la instal·lació Still («Quiet», 2006), encara 
més gran i que es va exposar el mateix any en la Bose Pacia Gallery de Nova 
York. En un intent de crear una distància més gran a l’estat original, Gowda 
va escanejar i va imprimir les aquarel·les, i va disposar les còpies de dibuixos 
reproduïts sobre unes taules i les va acompanyar d’encens modelat en forma 
de fulles i deixalles orgàniques. Eixes formes es van cremar abans de la inau-
guració i van romandre en forma de cendres fantasmagòriques de les formes 
que abans ocupaven, exposades al tacte o al vent, de manera que tant imatge 
com material pareixien existir en un semi-estat «monocromàtic».

3 Smith, Trevor. 
«A Conversation 
with Sheela Gowda, 
Bangalore, July 
2006». En Smith, 
Trevor (ed.) Sheela 
Gowda. Göttingen 
i Nova York: Steidl 
i Bose Pacia, 2007, 
p. 136.
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La «política d’ulls oberts» de Gowda no pareix una mirada que revela 
el significat a través de l’observació acurada, sinó una consciència de la 
naturalesa mòbil de les imatges, tot i l’ús profús que fa en la documentació 
de fets diaris i la proliferació com a evidència: com ara l’encens, i com quasi 
tots els materials que passen per les mans de l’artista, primer són una cosa i 
en acabant una altra. 

Gowda va tornar a referir-se a l’ús transsubstancial de l’encens en 
l’obra Collateral («Colateral», 2007), que es va mostrar en Iniva a Rivington 
Place, Londres, en el 2011. Allí va crear una pasta d’encens amb carbó, aigua 
i pols d’escorça d’arbre, i la va modelar en formes abstractes que va presentar 
elegantment sobre unes taules de malla. Una vegada consumides, les formes 
resultants feien l’efecte de ser un model a escala d’una ciutat; blocs d’encens 
cremats amb fissures que s’assemblaven a carreteres, la metxa que unia els 
elements irregulars fent de ruta de connexió en un mapa que pareixia alhora 
una vista des de l’espai i un primer pla de la terra clevillada i seca. 

Fa poc, Gowda ha recorregut a instal·lacions de gran escala, muntatges 
amb materials que capten forçosament l’atenció del públic en la totalitat de 
l’espai, mitjançant l’ús de formes escultòriques independents i d’elements 
perillosament suspesos del sostre i les parets. Exposades en diferents versions 
depenent del context arquitectònic, les dites obres es neguen a proporcionar 
una visió completa i, com moltes de les imatges periodístiques que reutilitza 
Gowda, es resistixen a un consum fàcil. 

Experimentar la instal·lació Margins («Marges», 2011), presentada en 
GALLERYSKE (la galeria de l’artista a Bangalore) i relacionada amb Of All People 
(«De tothom», 2011), en la ja esmentada exposició en Rivington Place, és 
com caminar a través d’un collage que s’ha expandit a l’entorn, una sensació 
que implica l’espectador com si fora una presència aliena. Les portes i els 
brancals rescatats, pintats de colors pastel, els marcs de finestres enreixats, 
pintats de rosa, les columnes de suport, i la fusta recuperada de l’obra Of All 
People es desplegaven per l’espai principal de Rivington Place, caracteritzat 
per la frontera enorme composta de finestrals que van del terra al sostre i que 
separen l’espai d’un carrer transitat de la ciutat. 

En el Van Abbemuseum, la instal·lació ocupa una sala menor, la qual 
cosa al·ludia a l’escala domèstica dels elements arquitectònics desmuntats. 
Mentre que les extremitats suspeses dels brancals de fusta evocaven les 
proporcions arquitectòniques originals, Gowda també va incloure milers de 
figures simples de fusta de la grandària d’un dit, produïdes a mà a l’Índia per 
a la venda comercial, per a replicar les oscil·lacions d’escala que caracteritzen 
tantes de les seues obres. Figures en miniatura, articulades mitjançant simples 
mosses en el sàndal roig, evoquen tant una postura individual (posada a la 
part alta d’una columna) com concentracions multitudinàries, embolicades i 
difícils de diferenciar, apilades sobre una taula amb les potes cara amunt. En 
estar col·locades sobre la llinda encastada de la sala, i aparentment mirant al 
públic des de dalt, les figures també suggerixen una inversió del subjecte que 
observa. Ací el treball de Gowda pareix que gira la mirada cap a nosaltres. 

Cada una de les instal·lacions de Gowda té una sorpresa material dins 
d’una referència històrica. Això és més evident que mai en la visceral Behold 
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(«Admira», 2009), en la qual Gowda utilitza cordes de cabells humans (ad-
quirits a trossos i minuciosament filats per a crear cordes més grosses) per a 
suspendre una sèrie de para-xocs de metall de la paret. Els para-xocs pengen 
de manera irregular, quasi com un pentagrama col·lapsat. Les cordes de cabells 
són fosques i irregulars, en contraposició a la superfície brillant dels para-xocs 
metàl·lics, i tenen una aparença escatològica o intestinal. Els cúmuls o nucs 
de cabells que descansen en terra pareixen caps exagerats, fent referència a 
l’origen del material. 

La decisió que pren l’artista de combinar els dits materials deriva de 
l’observació de la vida diària al sud de l’Índia, on és comú trobar cabells 
humans lligats a un para-xocs per a espantar el perill. Com en tota la seua 
obra, la tecnologia continua sent una cosa poc fiable. Gowda ha dit que sent 
una empatia jovial cap a la necessitat de tornar a un material humà a pesar 
que el tros de metall està expressament dissenyat amb la finalitat de protegir.4 
En un gir addicional, el material en si representa una gran indústria a l’Índia: 
els cabells, que donen els pelegrins que viatgen als temples, són l’ofrena en 
un procés de purificació espiritual. Després, els temples venen els trossos 
llargs a empreses occidentals per a la producció de perruques i extensions, 
mentre que els trossos més curts es venen per al propòsit supersticiós que 
Behold evoca. 

Ja siga a través del treball obvi que comporta la fabricació o a través de 
referències a la productivitat o al treball, l’obra de Gowda torna als mètodes 
mitjançant els quals les persones breguen i lluiten amb l’entorn, i a la inevita-
ble antropomorfització dels materials i els processos que en resulten. Eixe re-
lat de la cosa social i de l’econòmica subjau fins i tot en les obres aparentment 
abstractes com Kagebangara (2008), una gran instal·lació construïda a partir de 
lones grogues i blaves i de barrils de quitrà, alguns aplanats, tots configurats 
en composicions abstractes. L’empremta pictòrica potent de la peça, que 
s’escampa a dimensions d’escala industrial i s’alça sobre l’espectador, contrasta 
amb els detalls. Les tapes dels barrils de quitrà, colpejades fins a tindre la 
forma d’un bol estan parcialment amagades dins d’un espai cúbic construït a 
partir de barrils aplanats; junts suggerixen una espècie d’estança. Ací Gowda 
fa referència a l’origen dels barrils de quitrà, reciclats pels pedrers itinerants 
de carretera, per a crear refugis en els quals viuen mentre viatgen al llarg 
de la carretera que fan. L’admiració per l’eficiència i adaptabilitat que tenen 
queda patent en l’elegància formal de Kagebangara, però també les condicions 
de vida, que d’una altra manera romandrien invisibles, un subproducte del 
desenvolupament industrial. 

Gowda no percep el seu treball com a activisme, i és clara sobre la 
posició que té en relació amb les persones amb les quals treballa: observació 
i experiència, però no col·laboració.5 En Protest, My Son («Protesta, el meu 
fill», 2011), una peça de paret creada sobre la base d’imatges trobades, Gowda 
usa un toc subtil per a explorar la relació entre artista i subjecte. L’obra es 
compon d’una imatge sorprenent a grandària real d’un grup de persones, 
gesticulant i vestides parcialment, adornades amb pintures facials, granadures 
i plomes, una amb un arc enorme i una fletxa. En el Van Abbemuseum, l’obra 
s’emmarca dins de l’amplitud blanca de l’espai, delimitat per franges grises i 

4 Sheela Gowda, 
entrevista amb 
l’autora, 26 de febrer 
del 2013.

5 Ibid.
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blanques que recorden les marques de precaució d’una calçada, o un Daniel 
Buren truncat. La proximitat i l’escala de les figures en la imatge fa que 
parega que exploten a través de la paret. Un examen més detingut revela 
una versió duplicada, més xicoteta, de la mateixa imatge, que s’ha muntat 
sobre la gran. Una imatge dins de la imatge que ha sigut pintada; i si el públic 
intenta «trobar les diferències» veurà que Gowda ha embellit encara més les 
figures en l’escena més xicoteta, afegint-los tatuatges, tocats, pintura corporal 
i altres detalls que exotitzen encara més les persones representades, en un 
clixé híbrid de vestimentes maoris, indo-americanes i africanes. 

Protestant pel dret a les seues terres, les figures representades són 
membres dels Hakki Pikki, un grup del sud de l’Índia que ha desenvolupat 
amb èxit un comerç de productes d’animal falsos. (Una corda amb falses arpes 
de tigre penja de la imatge.) El grup indígena manté una posició comercial 
internacional poc comuna: molts tenen passaport i viatgen sovint a grans 
mercats per a vendre els seus béns. Gowda es va sentir atreta per l’escena per 
la manera en la qual els Hakki Pikki presenten la seua naturalesa indígena; 
posant-se roba i decoracions atípiques en una espècie d’auto-indigenització 
que recorda els productes falsos d’animal que venen.

El treball de Gowda ens fa saber que hem d’observar la mateixa política 
d’ulls oberts que ella aplica en produir-lo. No obstant això, Protest, My Son 
també es pot interpretar com una lliçó mordaç sobre la manera en la qual 
avaluem les imatges en cada dimensió cultural. La narració queda detinguda 
o es redibuixa en un punt entre el context original d’una forma i la recepció. 
Potser el que més destaca de la manipulació succinta que fa Gowda dels 
materials és la tensió resultant entre els diferents registres de visibilitat: si 
hui en dia ens enfrontem a un excés d’imatges, Gowda presenta, d’un banda, 
el pes físic d’eixa sobreexposició i, de l’altra, la suspensió del significat que 
en resulta.
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Ayisha Abraham: Comencem pel principi... Eres una pintora 
figurativa fins que en els anys noranta el teu treball es va apro-
ximar a l’escultura i a pràctiques conceptuals. Des de diverses 
perspectives, el teu treball sempre ha desafiat categories, no 
ha encaixat mai en una tendència específica. I sempre t’has 
resistit a fer art d’una manera només. Com veus el teu treball 
i els processos de canvi pels quals ha passat al llarg dels anys?
Sheela Gowda: En algun moment vaig sentir que podria ex-
pressar-me exclusivament a través de la pintura. Eren temps en 
els quals treballàvem sobre la base d’una disciplina específica. 
Quan mire eixos treballs des de les meues preocupacions 
actuals hi veig la mateixa determinació i convicció en el que 
vull, a pesar que les necessitats que tinc i els materials que faig 
servir han canviat.
AA: Quina és la teua relació amb els materials que utilitzes? 
Materials i mitjans tenen sentits lleument diferents hui en dia, 
ja no pareixen neutres. Poden ser moltes coses diferents, i per 
als artistes són tries simbòliques, maneres de comprometre’s 
amb el món.
SG: Quan vaig començar a treballar amb fem de vaca no ho 
vaig fer per a abandonar la pintura, sinó per a obrir-me a 
altres maneres de considerar els materials. La pintura té les 
seues pròpies referències dins de la història de l’art. El mer 
acte d’usar fem convoca una història de referències culturals 
específiques de l’Índia.
AA: I les pintures en l’exposició? Podries dir alguna cosa sobre 
com les dos imatges, ampliades i amb diferents orígens –un 
periòdic i una pel·lícula de Bollywood–, aporten una altra 
lectura sobre els treballs més abstractes en l’exposició?
SG: Després de no pintar durant uns quants anys, vaig intentar 
trobar una manera de tornar a fer-ho. Ja no tinc la innocència 
que em permetria fer una pintura «pintura», però encara lluite 
amb mi mateixa sobre per què «allò real» no pot entrar en el 
meu treball per la porta principal, com ho feia abans.

En el moment en què vaig començar a pintar de nou 
vaig retrobar el meu passat d’estudiant d’art, quan pintàvem 
naturaleses mortes, paisatges i retrats en forma d’estudis. Vaig 
citar eixos gèneres en l’obra Private Gallery («Galeria privada», 
1999) i els vaig emmarcar conceptualment dins d’una instal-
lació més gran. Des de llavors he utilitzat la pintura com una 
manera de processar l’acte de veure i rebre imatges que ja estan 
«mastegades», mediades culturalment.

El fotograma que he utilitzat ací, encara que és re-
presentatiu d’uns altres del mateix gènere, és commovedor 
i rellevant per a la situació present. No hauria sigut capaç de 
pintar l’excés dramàtic tan directament si no fora amb una 
escena teatralitzada. L’altra part del «díptic», que es titula 
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2/7 (2006), és una imatge presa d’un mitjà de comunicació que mostra una 
manifestació política que pareix quasi còmica.
AA: Els teus professors han tingut una gran influència en el teu treball. 
Podries dir alguna cosa sobre eixes relacions?
SG: La meua educació en art va començar en la Ken School of Art a Ban-
galore, una xicoteta escola que va fundar R. M. Hadapad, un artista molt 
inspirador i un guru que es va convertir en una icona per a molts de nosaltres. 
Però el currículum, com era costum en aquells temps, obligava a estudiar de 
manera convencional, separant l’estudi de l’expressió.

Quan vaig anar a Baroda per a estudiar amb el professor K. G. Subra-
manyan tenia habilitats, però no tenia rudiments de llenguatge. El mètode 
d’ensenyament que feia servir era fer-te entendre els fonaments de la per-
cepció, les maneres de veure i com llegir elements formals en l’art o en les 
arts tradicionals al llarg de diferents èpoques. No em va preguntar mai pel 
significat de les figures que jo pintava, no volia embarcar-se en eixa classe 
de narració. A causa d’eixos antecedents, molt del que faig ara és explorar 
diferents llenguatges.
AA: Sempre has sigut una pensadora independent, i una agent. Pareix que 
hages passat per moltes escoles i gèneres d’art, però al final ixes sempre com 
una artista original.
SG: Sempre he tingut la meua pròpia agenda, i l’agenda no era el resultat 
d’adoptar un marc teòric definitiu. No he volgut ser part d’un grup mai, no 
em sent confortable amb la idea.
AA: Per què no et sents confortable amb eixa possibilitat? Hi han hagut grups 
als quals et vas associar. Les persones s’ajunten perquè per mitjà de converses 
i amistats es creen els fonaments d’un moviment.
SG: Encara que és possible que haja fet obres que tenien l’origen en un cert 
llenguatge perquè era el clima del moment, sempre he sentit que els detalls 
que no hi coincidien eren igualment importants. Això m’ha fet sentir que no 
era part conscient d’un col·lectiu.
AA: D’on va eixir eixa confiança en tu mateixa?
SG: No sé si en diria confiança. O em feia bones sensacions o no, use la 
intuïció per a decidir el que em senta bé. Quan treballe visualitze sovint. 
No pense molt amb l’ajuda d’un model teòric, sinó que constantment faig 
preguntes al treball, i a mi mateixa.
AA: Quan vas començar a treballar com a artista, podries haver pres qualsevol 
direcció. Què volia dir per a tu «ser contemporani»?
SG: Quan pense en els primers anys, recorde que teníem molts llibres sobre 
art, però no teníem accés a molts materials contemporanis. R. M. Hadapad 
ens va ensenyar que fins i tot una imatge, per compte propi, té molt a 
ensenyar-nos. Com a estudiants, una reproducció en una revista d’art era 
important. La intensitat amb la qual miràvem ens donava molt, ens encoratjava 
a qüestionar i respondre a les persones i als assumptes que ens envoltaven. Ser 
contemporani és situar-se en eixa interacció. És un hàbit que vaig aprendre. 
No busque constantment el que esdevé en un altre lloc, o l’última moda. Si 
ho trobe ho estudie, però no faig un gran esforç per a buscar-ho.
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AA: Després d’estudiar a Baroda i Santiniketan, vas anar al Regne Unit i París, 
i allí vas conéixer a Christoph, el teu marit, un artista suís amb una formació 
conceptual. Quina influència van tindre Christoph i eixa fase de la teua vida?
SG: Diria que va ser el meu quart professor. El tercer va ser Peter de Francia, 
un professor del Royal College of Art a Londres. Christoph em va capacitar 
per a llegir el que ocorria a Europa en els anys huitanta i anteriorment, en 
termes de materials i maneres de pensar conceptualment, de la mateixa ma-
nera que K. G. Subramanyan em va obrir el món de la pintura i del llenguatge 
modern. La transformació en el meu treball va esdevindre més tard.
AA: Un canvi que esdevé també com un qüestionament de l’element «estètic» 
en el teu treball?
SG: Diria que el canvi més gros va ser en termes de figuració i forma. M’afa-
nyava a trobar l’abstracció, i la figura es va fer menys central. Trobar especi-
ficitat dins de l’abstracció és molt important per a mi. L’aspecte més reptador 
és crear una obra. Treballe amb la intenció de crear estrats de significat, 
alhora que reduïsc la forma fins al punt que siga possible, de manera que la 
referència o la font siguen elements que s’apunten, però que no s’afirmen 
literalment. Seria inadequat si el meu treball fora entés com a bell. Seria una 
lectura només de les marques superficials, perquè les subjacents són fosques.
AA: Eixa bellesa formal és una frontera necessària, un camuflatge? Una 
formulació que trobem i requerim travessar per a experimentar els diferents 
estrats? Quan portes un objecte o material quotidià al teu estudi des del carrer 
comença un procés transformador, de refinament. Els barrils de quitrà, el fil 
i l’agulla, el fem, etc. Són materials bells i melancòlics, i alhora despullats, 
fins que es tornen materialment pelats i econòmics.
SG: Vull que el material parle. Al mateix temps ha de servir al meu propòsit, 
és necessari que el controle, subvertit. La major part de les meues obres 
demanen molta faena, però no m’agrada fer el procés explícit; com en And 
Tell Him of My Pain («I conta-li sobre el meu dolor», 1998), per a la qual el 
procés de fer va ser una performance privada. Trobe que ajuda a la intensitat 
del treball, alhora que continua pareixent simple i minimalista.
AA: Amb quin objectiu?
SG: Crec que els meus treballs són foscos. No són sobre els assumptes lleus de 
la vida. Per això l’aparença visual és simplement una pell. Però no vull llançar 
eixa foscor a la cara de ningú. S’ha de revelar lentament.
AA: Eixa foscor està relacionada amb la necessitat de viure amb una consci-
ència constant de la violència, tant violència explícita com aquella que opera 
a escala subliminal? A l’Índia, la violència hi és en molts nivells; per exemple 
la disparitat en la qual vivim és extremadament violenta. La distància entre 
diferents estàndards i maneres de viure pareix que creix amb la globalització.
SG: El meu treball ha tractat d’eixa situació obsessivament, de la naturalesa 
insidiosa de la violència pública i la que opera dins de nosaltres, en la nostra 
psique.
AA: Una forma de desenvolupament que impulsa la societat a un estat d’amnèsia. 
És possible percebre-ho en la manera en què la ciutat es refà tan ràpidament, la 
qual cosa crea un risc que els estrats i les memòries de la ciutat del passat siguen 
esborrats. On encaixem els artistes en este ritme accelerat de canvi? Com fem 
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tornar els qui van ser oblidats i les seues memòries, com fem visible allò que no 
ho és? Em referisc ara al teu treball Someplace («Algun lloc», 2005), per al qual 
vas crear un món subterrani compost de canonades i, a través de les quals, es 
transmetia la veu d’A. S. Murthy, un locutor de ràdio popular i una celebritat 
en llengua kannada.
SG: Crec que l’art tracta sobre la resistència, o almenys sobre algun aspecte. I 
la resistència pot fer-nos més fortes, obligar-nos a pensar en veu alta, a avaluar 
el canvi i reorganitzar les nostres idees de nou cada vegada. Per a la meua 
generació, el passat ha sigut molt important, i encara ho és en relació amb la 
nostra identitat. El present és llegible principalment com una situació relativa.

En eixe treball, la veu a la qual «es presta sentit» parla del món en 
kannada, la meua llengua materna, que s’entendrà si la persona que escolta 
parla la llengua o es convertirà en una abstracció en forma de so per a qui no 
la parla. Les canonades són la xarxa més bàsica de qualsevol ciutat, per la qual 
cosa és familiar per a quasi qualsevol persona, mentre que la llengua apunta a 
un caràcter local. El meu objectiu principal era presentar un monòleg d’A. S. 
Murthy a la galeria, i portar-lo fins al discurs contemporani sobre allò local i 
allò global. I volia que l’acció d’escoltar fora visible.

En la mateixa exposició vaig mostrar també un altre treball, titulat 
Portraits («Retrats», 2005), format de suports d’anuncis en els quals la imatge 
és il·luminada des de darrere. No apareix cap anunci, perquè grups polítics, 
especialment lumpen, els trenquen i desfiguren amb quitrà quan veuen un 
anunci en anglés o quan s’avaloten, com va ocórrer per exemple en el funeral 
de Raj Kumar, l’ídol del cinema en kannada, o en un esdeveniment recent que 
organitzava el teleevangelista estatunidenc Benny Hills. Com saps, hi ha un 
moviment per a donar més visibilitat a la llengua regional, un moviment que 
respon a qüestions de política identitària i no purament lingüística. Per això 
eixos suports comercials estan sovint buits, mostrant interiors abandonats.

Com l’obra amb so, en la qual vaig evitar l’ús d’auriculars, ací vaig resistir 
la convenció d’usar caixes de llum Translite. És un exemple de la cabuderia que 
he esmentat adés. Vaig optar per col·locar les fotografies de les caixes d’anuncis 
il·luminades, impreses en Backlit Flex, a les finestres de la galeria. Els tubs 
fluorescents de la imatge s’il·luminen durant el dia, cosa que em va paréixer 
bastant irònica.
AA: El teu treball també ha reflectit la vida a l’Índia més enllà de les grans ciutats.
SG: Vaig viure la major part de la infància en ciutats xicotetes, en grans cases 
colonials a causa del treball de mon pare per al govern. Però també estava 
familiaritzada amb el context rural. Els meus pares van nàixer en un poblet, i les 
seues vides van discórrer tant en llocs urbans com rurals. Mon pare, que també 
era escriptor i especialista en cultura tradicional, va documentar músiques tra-
dicionals i va col·leccionar objectes. La cultura folklòrica, els diferents dialectes, 
músics folklòrics entrant i eixint de casa, actuacions i representacions… van ser 
part de la meua educació. Però no van ser una referència per al meu treball fins 
que va canviar en el començament dels anys noranta, cosa que va permetre que 
les tradicions locals foren també fonts. Abans eren manifestacions familiars per 
a mi, però no les havia explorades des de la pràctica artística contemporània.
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Eixa percepció va implicar per a mi un intens alliberament. Combinada amb 
algunes habilitats que havia adquirit gràcies a la meua educació com a artista, 
em va fer sentir que podria explorar una font molt rica. A vegades el meu treball 
pareix dispers, però les connexions hi són, presents.
AA: Bangalore ha crescut enormement en els darrers anys. Els pobles rurals de 
la perifèria han sigut usurpats, absorbits per la ciutat. Com aconseguixes accedir 
a eixe element rural a la ciutat, i com l’utilitzes en el teu treball?
SG: Hui mateix les vaques defequen a la porta de casa! Quan em vaig mudar al 
lloc on visc encara estava en els límits entre la ciutat i el camp. Ací és on l’obra 
Private Gallery se situa: la ciutat és la frontera de la instal·lació, amb les planxes 
de fòrmica en l’exterior, i l’interior de la sala és el món rural, amb l’olor de fem.
Però ací hi ha un mecanisme que distancia el visitant urbà. Sent una persona 
de ciutat amb memòries del context rural, un context al qual vaig tindre accés 
però que no és meu, la qüestió era com bregar amb eixes memòries. Jo no era 
l’única en eixa situació.

Vaig fer les coques de fem de la grandària d’un dit, òbviament més 
xicotetes que les convencionals, que són de la grandària de la palma d’una mà. 
Les coques de fem adherides a la paret poden paréixer simples punts des de la 
distància, quan es viatja per camins en el camp. En la instal·lació, encara que 
l’espectador estiga obligat a aproximar-se al material, es manté distant dins de 
la seua memòria.
AA: La ciutat ha passat de ser un paradís per a jubilats a funcionar com un 
centre global de la tecnologia d’informació i altres economies. Com influencia 
la globalització el teu treball i la teua vida? Com reacciones al canvi dit, com 
a artista i ciutadana?
SG: Trobe que som al costat que sempre rep, tant el que és bo com el que és 
roín, els diners i les oportunitats que arriben fins a nosaltres. El dogma del 
mercat global com a sistema autoregulat i sense fronteres ja no garantix el poder 
a qui té més influència en la societat, com ocorria en els anys que van seguir a 
la independència del país. Quelcom diferent, incorpori, el gran capital, pareix 
que en té el comandament. Però és important que nosaltres, com a artistes, fem 
el que tenim voluntat de fer, i resistim contra el que pensem que no està bé. 
Així veig la manera de ser de l’artista, un exercici per a evitar convertir-se en 
part del sistema d’una manera inconscient.
AA: Creus que la història i la busca d’identitat van pesar massa per a una gene-
ració d’artistes anterior a la teua?
SG: Sí, però hi havien raons per les quals s’havia de tractar com a assumpte. Fa 
poc vaig llegir un article de Chandrasekhar Kambar, un escriptor en kannada, 
en el qual cita a Gandhi: «Deixaré obertes les portes i finestres de ma casa, però 
no deixaré que m’agranen els peus». Kambar afig una consideració des d’una 
perspectiva recent: «Podem deixar les finestres i portes obertes, però què pas-
saria si no tinguérem parets?». D’una banda, és possible dir: «Sí, ara podem ser 
ciutadans del món, podem ser nòmades culturals, no necessitem estar confinats 
per les parets de casa». Viure sense parets provoca temor i desorientació en 
molta gent. Per a altres, les parets limiten. També hi han fonamentalistes, els 
qui volen només estructures concretes i fixes per a ells mateixos i per a altri, 
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garantides per mitjà de la coerció. Irònicament, la «nova ideologia del mercat 
global sense fronteres» pareix ser coercitiva també.
AA: Una cosa que pareix haver fet possible el teu treball és la interacció amb 
persones que viuen en els intersticis de la nostra societat i les nostres economies. 
L’economia del treball manual amb la qual t’has compromés en el teu treball, els 
pedrers que fan carreteres, els productors d’agarbatti o encens, els qui treballen 
en l’«economia informal», etc. Podries dir alguna cosa sobre eixes interaccions, 
especialment en relació amb Darkroom («Cambra fosca», 2006), el treball creat 
amb barrils de quitrà?
SG: Una colònia de pedrers va vindre a Cholanayakanahalli, on visc. Em va 
sorprendre que es construïren les cases amb els materials amb què treballen: 
planxes de metall provinents de barrils de quitrà aplanats. No són els espais més 
confortables per a viure, però és una manera lògica de crear un recer provisi-
onal. Tot l’equipatge i utensilis estaven damunt de l’estructura. La combinació 
d’espai interior i exterior de la barraca era una imatge, una impressió que tor-
nava a mi constantment. M’interessava la manera com el material definia l’espai, 
i volia que això ocorreguera en el meu treball també. Fora d’això, el material no 
significava molt per a mi. Podria tal vegada haver fet altres estructures amb les 
planxes, però el que era important era fer una connexió amb les seues vivendes. 
Em resistiria, no obstant això, a declarar: «És una casa de pedrer i és així com 
viuen». Soc molt conscient de la meua situació privilegiada en relació amb la 
d’altri. Així, quan tracte assumptes relatius als pedrers, en realitat prenc tant la 
meua posició com la de l’espectador, també privilegiat, com a punt de partida.
AA: L’obra també tracta de les maneres com els humans improvisen amb les 
seues vivendes.
SG: Sí, de la ingenuïtat, de la manera com treballen amb el que tenen. En les 
seues circumstàncies pareix lògic fer-ho així.
AA: Com a artistes a sovint pensem que som al centre, mirant d’una banda amb 
horror un desenvolupament rampant, i de l’altra amb fascinació eixe treball 
invisible. És part de la desesperació i el goig que experimentem en el moment 
en què eixos mons i visions entren en col·lisió.
SG: M’és impossible mirar alguna cosa al meu voltant sense pensar en els pro-
cessos dels quals resulta. Soc conscient que els meus processos d’apoderament, 
econòmics, socials, etc., no són els d’una «treballadora». Hi ha una divisió de 
classe de la qual no es parla en els nostres contextos. Però tinc empatia per les 
persones amb les quals treballe, com per exemple amb Rehmat, un soldador amb 
unes habilitats i una experiència de quaranta anys reparant objectes quotidians 
que han sigut inestimables per a mi. Manipular un material em fa entendre’n 
les limitacions i les potencialitats. Per això, en el nivell de les idees sé el que 
és possible i el que no ho és. La proximitat al material determina els aspectes 
formals del treball, la tangibilitat. Per tant, no encarregue a uns altres l’aspecte 
físic de fer art. Sent que necessite treballar tant com el meu assistent. Però 
treballar al costat l’un de l’altre no és fàcil, les promeses es trenquen, el temps 
s’estén i s’esgota fàcilment, i demà pot estar a una setmana de distància. També 
hi han moments d’una generositat enorme.
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el marc
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Pareix que l’acte d’emmarcar/eliminar el marc de l’obra d’art 
encara provoca certa ansietat, encara que l’obra a la qual s’ha 
llevat el marc deliberadament ja té una història tan dilatada com 
el mateix segle xx. L’ansietat pareix que es centra al voltant de 
la renúncia a la seguretat d’una forma de visualitat continguda, 
una sensació de pèrdua d’integritat en els dos sentits del terme, 
de virtut i de cohesió. Inversament hi ha també una por que l’ob-
jecte contemporani sense marc rebutge d’alguna manera l’aura 
i la forma de cosificació que el fan una mercaderia desitjable.

Presente alguns preliminars que impliquen una obertura 
fora de l’aspecte formalista de l’acte d’emmarcar/eliminar el 
marc en l’art modern del segle xx.1 Després vull posar a prova 
la proposta respecte a formes específiques de pràctica artística 
actual, especialment la instal·lació, i possiblement fins i tot més 
enllà de la pràctica artística, endinsar-me en el tan al·ludit àmbit 
de l’esfera pública que atorga una funció crítica a les indagacions 
historicoartístiques.

Ja a principis del segle xx, dins del modernisme clàssic, 
artistes com Edgar Degas i Paul Cézanne, en posicionar-se al 
costat del realisme presenten una visió antiperspectivista, però 
no mitjançant la supressió del món real sinó en resistir-se a 
desmaterialitzar la pintura. Així doncs, en avant l’art modernista 
es presentarà com la cosa mateixa, la pintura com a pintura, 
establint així l’objectivitat de l’art. Condensant l’argument a 
través dels dos grans mestres, Pablo Picasso i Henri Matisse: 
d’una banda el cubisme de Picasso qüestiona el paradigma de la 
finestra-espill i el marc proporciona el que hui denominaríem 
un artefacte desconstructiu per a repensar l’il·lusionisme. De 
l’altra, les pintures orientalistes de Matisse amb múltiples vo-
res es transformen en marcadors de diferència cultural. Quan 
arribem a les pintures de superfície total de Jackson Pollock i, 
d’una manera més general, a l’art tardomodernista que promou 
Clement Greenberg, les nocions de marc-pla-color-superfície 
s’estructuren com a coordinades perfectes per a esgotar, al 
meu entendre, les innombrables possibilitats de la pintura, i 
convertir-la en una icona predictible per a l’atenció de la retina.

En contrast amb eixes formulacions tan doctrinals sobre 
l’abstracció, hauríem d’abordar la dialèctica que proposa Robert 
Rauschenberg i les seues pintures de base plana, i la profunda 
paròdia de Jasper Johns sobre el caràcter objectual de l’obra 
artística. A partir de la dècada dels seixanta, tota una sèrie d’ar-
tistes pop, i molt notablement Andy Warhol, perseveren a forçar 
allò real dins del marc en termes materials quotidians i, més 
concretament, en termes de la forma-mercaderia plenament co-
mercial. Soscaven així els postulats formals de l’alt modernisme.

De la mateixa manera, però quasi en exacte contrast 
amb el pop art, el moviment minimalista dels anys seixanta 

1 Vegeu: Duro, Paul 
(ed.). The Rhetoric of 
the Frame: Essays on 
the Boundaries of the 
Artwork. Cambridge: 
Cambridge 
University Press, 
1996. El meu 
argument deu molt a 
la referida excel·lent 
antologia. Vegeu, 
especialment, la 
introducció de Paul 
Duro i els assajos 
de Louis Marin, 
Deepak Ananth, 
Jonathan Bordo i 
John C. Welchman.
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–pensem en Richard Serra i Robert Morris– treballa en gran manera amb 
la forma abstracta i els primers plans, simultàniament, mitjançant la creació 
d’objectes concrets i l’acte físic d’eliminar el marc. Una estratègia que crea una 
contigüitat entre el cos de l’espectador, l’obra artística i l’espai real. Així es 
fixa un continu fenomenològic i, conjuntament, una ideologia relacional que 
confronta amb allò real que aconseguix una «estructuració social subconscient 
de les percepcions».2 Aproximadament en la mateixa època, a Itàlia l’art Povera 
compon un camp interactiu més excèntric: entre el món real i la presència 
contingent de materials «pobres», i entre els dits materials i coses quotidianes 
que alternativament són una obstrucció/atracció per a l’espectador que entra 
en els recintes dessacralitzats de l’art. Em referisc a l’obra d’artistes com ara 
Michelangelo Pistoletto o Jannis Kounellis, entre altres. Tots dos moviments 
intenten fer una desconstrucció de l’objecte-fetitxe discret, fins i tot mentre 
magnetitzen el camp. Tots dos moviments duen a terme una teatralització i 
en eixe procés també rebaixen la categoria d’allò objectual en l’art. Fan així 
un art que forma part del món-objecte més ampli, i en atorgar-li eixe estat 
ubic s’enfronten a l’exclusivitat de l’estètica i critiquen la institució cosificada 
de l’art.

En esta classe de lectura des de la història de l’art, l’art és ideologia 
no només perquè proporciona un missatge substantiu, sinó pels sistemes de 
signes transformadors que hi operen. Joseph Beuys se situa en la intersecció 
de diverses propostes que relacionen objecte i signe dins d’una mitologia 
contemporània subjectivament mediada.

En una fase ulterior, els artistes conceptuals de la dècada dels setanta 
obrin vies per a una economia formal a partir d’una idea, i la seua reivindicació 
de ser democràtics, anàrquics, entròpics i radicals es basa en el procés de 
la recodificació semiòtica més que en una elaboració real. D’eixa manera, les 
propostes formals es plantegen com a actes polítics. L’art conceptual, com el 
que practica per exemple Hans Haacke, s’ha d’entendre com un debat polèmic 
sobre els contextos, un debat que posa a prova els ordes de significació del 
mateix paradigma/marc. Metafòricament parlant, es transforma en un debat 
sobre horitzons, una crítica dels límits de la tolerància en les polítiques de 
classe, gènere i raça. No és gens estrany que alguns dels seus màxims expo-
nents siguen dones: Mary Kelly, per exemple, està posicionada a l’avantguarda 
de l’art conceptual.

Així doncs, l’argument sobre la intenció conceptual és el següent: 
l’alliberament respecte del primer marc, el de la pintura i l’escultura, va 
ser un gest emancipador que dugueren a terme els dadaistes europeus i els 
constructivistes soviètics en la dècada dels vint. Un ímpetu que es va veure 
reactivat en els anys seixanta i setanta quan també va renovar la crítica del 
marc institucional al voltant de l’activitat cultural. Una pràctica artística que 
es postula com un constructe de coneixement i ens convida a buscar el seu 
potencial praxeològic.

Instal·lacions
Ací vull posar a prova la problemàtica d’emmarcar/eliminar el marc 

abordant directament, d’una banda, la forma de la instal·lació que prové de la 

2 Ewington, Julie. 
«In the Wild: Nature, 
Culture, Gender in 
Installation Art». En 
Moore, Catriona. 
Dissonance: Feminism 
and the Arts 1970-90. 
Woolloomooloo, 
NSW: Allen & 
Unwin i Artspace, 
1994, p. 242.
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història breument esbossada dels moviments artístics occidentals contempo-
ranis i, d’altra banda, el ritu, la performance, els happenings, les manifestacions 
populars d’allò sagrat i allò quotidià de moltes cultures vives diferents. Preci-
sament perquè la instal·lació posa en joc diferents elements com ara imatges, 
textos, objectes, construccions, elements naturals o persones que actuen, és 
una forma oberta que sempre busca, però no condiciona mai anticipadament, 
la síntesi de les intencions, postergant els processos de sublimació, i sovint 
deixant en guaret el terreny d’allò «real» per a les irrupcions volàtils de signes 
i significats.

El que expose ací forma part d’un argument més extens que desen-
volupe sobre les instal·lacions en dos contextos: el context indo-asiàtic i el 
context de la pràctica artística feminista. S’han investigat tots dos àmbits, 
especialment, és clar, la pràctica feminista, que és un camp de mines per 
a la nova estètica des de la dècada dels setanta. Tenint en compte la rica 
proliferació formal de la instal·lació postminimalista fora de les muralles de 
l’art angloamericà (masculí) i tenint en compte la notable eclosió a Àsia en les 
dos darreres dècades, amb les seues hipòtesis atrevides i a voltes subversives, 
m’agradaria que el meu treball a l’Índia contribuïra a agendes paral·leles 
dins de la història de l’art. Amb això vull dir que apreciem continuïtats i 
discontinuïtats en les trajectòries que marquem per a aspectes pertinents de 
l’art indi hui en dia.

Supose que podem fer una exposició paral·lela sobre les tradicions vives 
de l’art indi i superposar-la al debat sobre la instal·lació, com molts contempo-
ranis s’inclinen a fer. Això formaria part d’una tesi compulsiva de continuïtat 
sobre l’art indi. Si no afavorisc eixe aspecte de l’art de la instal·lació, és potser 
perquè estic més interessada a marcar discontinuïtats? En qualsevol cas, 
crec que les lectures situacionals, és a dir, d’allò cultural en allò polític, són 
almenys tan valuoses com les lectures fetes des de la tradició, i s’han de situar 
en l’equilibri del que, en qualsevol moment donat, és una pràctica artística 
contextualitzada. Està per debatre si en diem nacional, regional o local, i si 
encara ens aferrem a la categoria d’autèntic/indi o si plantegem eixa noció 
en la xarxa global. La trajectòria que seguim per a establir la nostra pròpia 
agenda en la història de l’art comporta la tria i la responsabilitat d’anomenar 
el lloc des del qual parlem, i el lloc pot ser tant una configuració política com 
de civilització. Cada una d’eixes eleccions té la seua rellevància ideològica, 
inclòs el ràpid moviment cap al subjectivisme que hui en dia, en el panorama 
postmodern, tan fàcilment reemplaça les utopies històriques... (despullades 
i denigrades, però encara les úniques.)

El que no s’inclou en l’argument, encara que apareix en el meu treball 
més extens, és la manera en què tant el protocol com l’anarquia de la forma 
teatral (clàssica i popular) de la presentació visual de cossos i objectes s’inte-
gra en la instal·lació artística contemporània. El que sí que vull comentar és la 
relació massa sovint reivindicada entre la instal·lació i l’artifici tradicional: el 
signe-objecte en l’espai sagrat i ritual. Dit sense embuts, sens dubte l’ambició 
de molts artistes indo-asiàtics és donar l’esquena (per fi) al que ara ja és un 
discurs extremadament obsolet de l’art ritual per a dirigir l’atenció al del 
carrer, la plataforma, el teatre públic o la metròpolis. Ací, tot i que encara hi 
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haja una re-escenificació d’allò ritual en l’encarnació més popular, els seus 
termes són radicalment diferents als de la suposada font. La font ja no és la 
(dubtosa) noció del subconscient col·lectiu. Està irreversiblement historitzada 
per la ciutat autogeneradora, que és el motor d’allò modern. Al meu entendre, 
l’ambició d’un bon nombre d’artistes és identificar-se amb la combustió dels 
barris desfavorits després del pas de la globalització.

A la nostra regió del món, la majoria dels artistes viuen a les metrò-
polis. Estan ben preparats per a reconéixer que actualment una instal·lació 
s’inscriu per definició en un espai públic: un museu o galeria, o un espai 
alternatiu de la ciutat. Per extensió conceptual, se situa en la presumpta esfera 
pública amb una temàtica ciutadana en el seu full de ruta, per dir-ho així. 
Conceptualment, almenys això permet enllaçar la designació més passiva de 
l’espectador amb la d’un ciutadà-subjecte, per a arribar a un espectador, si 
no sempre més polític, almenys més alerta i participatiu.

Es troben signes evidents d’obres artístiques basades en eixe tipus 
d’hipòtesi a Mumbai, a Delhi i a Bangalore, on alguns dels artistes estan 
involucrats, entre altres coses, en l’elaboració de la interfície camp-ciutat. 
Ací prendré l’exemple de Sheela Gowda per a mostrar com una contraposició 
intel·ligent de continuïtats i discontinuïtats escampa el discurs actual sobre 
la pràctica artística, i com la reflexió crítica ajuda, al seu torn, a desarrelar 
nocions establides sobre font, llenguatge i autenticitat.

Sheela Gowda
Al llarg de la major part de la dècada dels noranta, l’obra de Sheela 

Gowda incidix en la desconstrucció cultural mitjançant transferències de 
significants materials enginyoses. El compromís social, inalienablement local, 
de Gowda és tan important –o tal vegada més– que la història de l’art que 
domina subliminalment. El compromís amb l’existència material i el treball 
quotidià de la dona a l’Índia rural la porta a una selecció de materials com el 
fem de vaca, tractat/combinat amb oli de nim (com a conservant) i kumkum 
com a pigment. A més de formar part de l’economia quotidiana de les dones 
índies, que han de reciclar els excrements animals per a usar-lo com a com-
bustible i material de construcció, la tria proporciona a Gowda, com a artista, 
un material escultòric mal·leable ple de significat i, de fet, adequadament 
designat en l’àmbit de l’ètica mediambiental-cultural. Fins i tot, en designar 
l’existència material de la dona mitjançant el fet d’embrutar, literalment, 
amb la naturalesa en un acte mimètic, també entra en joc una antiestètica 
que accepta el ridícul i la revulsió com a una part del procés regeneratiu de 
la producció artística.

En les àrees rurals de l’Índia el dit material es transforma en coques 
de fem i s’usa com a combustible (i sabem que és una activitat en un país com 
l’Índia que ha romàs inalterada des de les societats agràries més primitives). 
Gowda també transforma el fem de vaca en plaques amb vetes d’or, en rajoles 
i en parets. En una de les realitzacions, els trossos del material estan bombats, 
coberts de kumkum roig i penjats d’una paret com a bosses de sang o, com 
ella anomena, Gallant Hearts («Cors galants», 1996). Eixa transposició d’una 
matèria primera bàsica, eixa reedició del ‘primitivisme’, es transforma en una 
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manera de consagrar el treball de la dona, i el fet que ho faça mitjançant un 
procediment aparentment ritualista podria situar l’argument fora del context 
al qual em referisc, excepte pel fet que Gowda opera una decatexi en els 
objectes que elabora respecte a tot indici de compulsió per la màgia. Així 
doncs, podem tornar a les al·lusions subtils que fa a la història de l’art i, amb 
elles, a la seua claredat ideològica.

La seua obra està en sintonia amb una espècie d’estètica minimalista 
que fa que el seu missatge siga alhora cast i radical, i això ho obté precisament 
mitjançant la transposició creuada del significat del signe i la substància, 
trobant una economia semàntica i una forma sòbria similars a una paràbola 
de subsistència. Podem identificar antecessors distingits entre les artistes 
feministes: Eva Hesse, qui, encara que va morir jove –en 1970–, ja havia 
trencat el flanc del contingent minimalista predominantment masculí. Va 
relaxar l’espai del cub blanc, instal·lant formes fràgils de cordes semblants a 
extremitats, formalment «reticulades» i no obstant això corpòries, sexuals, 
insinuants. Els antecedents de Gowda poden incloure, d’una manera una 
miqueta indirecta, Ana Mendieta, amb una obra comprimida en l’espai d’una 
dècada (1975-85; també va morir jove) que va introduir el cos femení en la 
problemàtica de la naturalesa i de la cultura, de manera que funciona com 
un signe indicial (físic/impressionable) més que metafísic.

Julie Ewington, historiadora de l’art feminista, es pregunta en un assaig 
generatiu titulat «In the Wild: Nature, Culture, Gender in Installation Art» 
(«En el costat salvatge: naturalesa, cultura, gènere en l’art de la instal·lació»), 
per què els artistes treballen amb coses desagradables i intractables, extretes 
del caos més ampli de la mateixa naturalesa, i argumenta:

Però s’ha de reconéixer que els materials de les instal·lacions sovint tenen 
dos funcions: com a subjecte d’un signe i també com al contingut. Això 
suposa una oscil·lació altament inestable entre dos codis, i la inestabilitat 
és emocionant.

La instal·lació és un art de vigor híbrid. La clau d’eixes obres està en la 
mobilització, per part de les artistes, del caràcter irreductible dels objectes 
materials i dels elements naturals, posats en relacions amb objectes de la vida 
social.3

No volent ser absorbida per un discurs de naturalesa-cultura que té 
tendència a tipificar les dones artistes quasi per defecte, no volent carregar 
amb la creu de les lectures místiques o mistificadores de la creativitat de 
la dona, i reconeixent els perills d’un essencialisme ecologista massa fàcil 
atribuït a les dones artistes, Sheela Gowda situa en la seua obra en el període 
1997-98 un lloc més marcat d’intersecció social. Fa entrar la dona i les faenes 
que fa, les habilitats que té, quasi com l’«altre» en el nexe naturalesa-cultura.

En 1998, en una obra extremadament laboriosa titulada And Tell Him 
of My Pain («I conta-li sobre el meu dolor»), Gowda enfila una agulla de cosir 
amb un fil continu de 213 metres i el doblega per la mitat. Després torna 
a fer la mateixa operació amb 88 agulles i les ajunta en un feix (de 89 fils 
dobles) amb pigment roig i cola per a fer una corda de 106 metres que forma 
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«un cos semiflexible», enrotllat, lligat, enllaçat en l’espai del cub blanc, la 
galeria. Cada cordó té en un extrem un cap de 89 agulles d’acer que en fer la 
seua meticulosa tasca ara pengen i brillen com a ornaments espinosos, com a 
objectes de tortura miniaturitzats. En l’altre extrem hi ha una «coa» composta 
dels flocs de fils individuals que no estan apegats.

Les cordes enllaçades, escampades per terra o enfilant-se per les parets 
de la galeria, dissolen l’angle recte estricte i formal de l’espai de la galeria. (O 
així ho pareixia en la instal·lació de 1998, feta en Japan Foundation Galleries 
de l’Asia Centre, a Tòquio, on Gowda va participar en una exposició de huit 
dones artistes índies titulada «Private Mythologies» («Mitologies privades»). 
Hi tenia un espai construït de set metres per set metres amb parets d’una 
altura de sis metres) Una mica a la manera del degoteig en les pintures de 
superfície total de Pollock, el dibuix traçat pels fils, roig profund sobre 
blanc, pareix aplanar la paret i el terra i recorda l’abstracció modernista, 
ara teatralitzada per un cos físic que no és estrictament escultura i que, no 
obstant això, ocupa l’espai físic amb una ambició quasi monumental. Hi ha 
ací una reinscripció de l’artista en una espacialitat altament codificada del 
recinte tancat de la galeria.

En conseqüència, ací es troben dos (tres) visions: l’estètica modernista 
de l’abstracció última a través d’un espai desmaterialitzat, la referència a 
l’estètica predominantment masculina del minimalisme i la imitació/impug-
nació de la monumentalitat amb un factor corpori: les cordes de 106 metres 
s’assemblen a grans espirals d’entranyes desbudellades.

Sobretot, és una obra feta per una dona: «Explica-li [a ell] sobre el 
meu dolor», diu el títol. Cordons umbilicals o intestins, els rastres de sang 
es transformen en l’extensió-abstracció del cos anhelós. Es tracta d’una obra 
visceral, però dista molt de ser truculenta; convertix el dolor en un estrany 
ritual d’autoperpetuació. El cos de la dona es troba eròticament significat a 
través de la seua absència i l’obra ens captiva amb el seu doble atractiu: el 
del treball i el del narcisisme, que junts es transformen en l’acte de fer, de 
nodrir, de ser.

Però quan tornem a la proposta formal, les cordes, disposades com a 
arabescos de nucs laxos en el gran cub blanc, tenen el propòsit de confondre 
l’escala-cos. Inclús quan es camina per l’espai fistonat, el cos es desenredra i 
el pautat lineal torna a una dimensió espacial muntada per a una performance 
virtuosista que t’estimes més contemplar a tornar a entrar-hi. Una ruta parti-
cular que finalment porta Gowda a la seua preocupació per l’ètica del treball 
de la dona passa per una forma de teatre simbòlic que ens incita desfent els fils 
de la seua ferida-úter i el propi sistema arterial que bomba la sang cap al cor.

Este tipus de metonímia que no recupera mai el cos al qual designa, a 
quina classe de subjecte representa? Quin tipus de trobada és? M’agradaria 
presentar l’obra de Sheela Gowda, en primer lloc, com un acte radical d’elimi-
nació del marc de l’espai de l’exposició. Perquè, a pesar de sentir-se còmoda 
en el cub blanc, imposa en la lògica del marc una compulsió a retirar-se, a 
desaparéixer. En aquest esquema espacial, allibera el seu propi cos i s’agarra 
amb força les cordes, en una metàfora de dolor.
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