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Sheela Gowda
Remains

L’exposició mostra una àmplia selecció de treballs de Sheela
Gowda, fets des dels anys noranta fins ara. En la trajectòria durant
el temps dit, Gowda ha desplegat una pràctica poètica i política
basada en una mirada atenta al món, un reconeixement del valor
transmissor i simbòlic de la matèria, dels objectes i de les restes,
i un compromís amb el procés de definició de la forma com a
element transformador de sentit.

La naturalesa del seu treball pareix
fonamentada en situacions que són
comunes i extraordinàries alhora, en les
quals la informació «immediata» que un
material proporciona —textura, olor o
substància— està en diàleg directe amb els
sistemes en els quals és mediat, i en els
quals acostumem a percebre’l, ja siguen
econòmics, polítics o rituals.
És exemplar el cas de l’excrement de vaca,
material que ocupa una posició polivalent
en l’economia índia del ritual, el treball i la
supervivència. La vaca és un animal sagrat
per als hindús, dona llet i els excrements
es fan servir com a combustible i per a
aïllar pisos i parets. A més, es gasta en
l’artesania local per a produir escultures
i joguets. Però l’ús que en fa Gowda a
principis dels noranta proposa també un
qüestionament crític, no directe, cap a la
situació de violència desplegada a l’Índia.
Un altre exemple són les obres fetes a
partir de cabells, en què s’ajunten els usos
rituals (ofrenes a la divinitat), comercials (la
venda per a fer-ne perruques en el mercat
cosmètic) i quotidians (com a talismà per
a protegir d’accidents de trànsit); o l’ús de
barrils de quitrà, que relaciona una forma
de treball i un ús quotidià amb la història
de l’art abstracte.

What Yet Remains, 2017. Cortesia de l’artista. Foto: Stuart Whipps / Cortesia de l’artista i Ikon Gallery.

Sheela Gowda es va formar en pintura
en les universitats de Baroda i VisvaBarahti a Santiniketan, marcades per
un modernisme indi travessat per allò
vernacle, la imatgeria popular, la vida
ordinària i les llegendes pròpies, però
també obert i porós a l’exterior, ja
siga en l’apropiació de tècniques o en
les maneres de respondre a diversos
problemes. En tornar a l’Índia a mitjan dels

anys huitanta des de Londres, on va fer
estudis de postgrau en el Royal College
of Art, Gowda abandona l’espai pictòric
per a treballar en l’espai tridimensional,
incorpora en eixe procés la manipulació
directa i la confrontació silenciosa, però
tenaç, amb una sèrie de nous materials
que inclou a la seua obra, com el fem de
vaca, barrils de quitrà, pigment, cendres,
cabells, agulles, fibra de coco, cautxú, etc.

< Foto portada: What Yet Remains, 2017. Cortesia de l’artista. Foto: Agostino Osio /
Cortesia de l’artista i Pirelli HangarBicocca, Milà.

Untitled, 1997. Col·lecció Per Amor a l’Art, València.
Foto: Cortesia de l’artista.

Breaths, 2002. Col·lecció de Sunitha i Niall Emmart.
Foto: Cortesia d’artista i GALLERYSKE.

El diàleg que té amb els materials culmina
en propostes abstractes, però per a Sheela
Gowda l’abstracció no implica absència ni
de forma ni de motiu, sinó la constatació
que una forma és portadora de sentits
múltiples. Les seues obres s’aferren a la
matèria, les sensacions i les emocions, i a
través d’eixa sèrie de connexions l’artista
planteja qüestions fonamentals sobre la
nostra presència en el món i sobre el pas
del temps i la seua transparència relativa.
Esta exposició ha sigut organitzada en col·laboració amb
Pirelli HangarBicocca, Milà. Amb motiu de l’exposició, s’ha
publicat un llibre d’assajos i entrevistes: Sheela Gowda.
Making. Esta publicació complementa el catàleg Sheela
Gowda. Remains editat per Pirelli HangarBicocca i Skira.

