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Hiperespais 
Col·lecció Per Amor a l’Art
Una reflexió entorn de l’arquitectura i la percepció en 
l’art contemporani, a partir d’una selecció d’obres de la 
Col·lecció Per Amor a l’Art. 

context geogràfic o escala humana, a la 
manera de pintures abstractes. Un arxiu 
que no documenta, anul·lada qualsevol 
referència material o vincle amb la realitat 
mitjançant l’abstracció i la serialitat. 
Com Fischer, Barbara Kasten fa ús de la 
fotografia, en el seu cas per a reproduir 
un espai imaginari, creat, sense pretensió 
de vincular-se a cap realitat, mentre que 

«En l’art contemporani, l’arquitectura s’ha 
convertit definitivament en una superfície 
relacional, on el moviment configura els 
espais i els nostres propis jos.»

Marisa García Vergara 

«Hiperespai» és la noció que fa servir 
la física contemporània per a al·ludir a 
un espai que té més dimensions de les 
conegudes. A partir d’este concepte 
i d’una nova manera de concebre la 
percepció, que involucra allò sensorial 
i allò cognitiu, l’espai s’entén com un 
producte de la projecció de la nostra 
memòria i de les nostres accions, més 
enllà d’un simple contenidor d’objectes i 
cossos. L’art contemporani, en eixe sentit, 
fa un ús inventiu de l’arquitectura: obres 
concebudes com a mapes de la memòria, 
construccions fluïdes internes o externes, 
fragments d’espais viscuts o estats de la 
ment. L’arquitectura esdevé un embolcall, 
una pell, que conserva el poder originari 
de protegir el cos. 
Eixe concepte de l’arquitectura com a 
«pell» pren forma d’arxiu en les obres de 
Patricia Gómez i María Jesús González —la 
memòria de les superfícies activada en 
forma de matèria i convertida en lloc de 
mediació entre l’objecte i el subjecte— 
o en la sèrie de façanes de Roland 
Fischer: arquitectures de les metròpolis 
contemporànies convertides en imatges 
planes —objectes—, aïllades de qualsevol 

David Reed i Heimo Zobernig apel·len 
amb la pintura a la percepció i al moviment 
per a mostrar espais atemporals a partir 
del color, de contrastos de llum o de 
superposició de plans. 
Un altra classe de pell és la que revela 
Inma Femenía a partir de la investigació 
sobre la percepció condicionada per 
l’àmbit digital que, alhora, conforma una 
experiència tangible i real del món físic: 
allò digital com una segona naturalesa, 
una pell estirada i esvarosa que qüestiona 
la idea de la pantalla com a extensió plana 
i immaterial. 
Les obres d’Ángela de la Cruz, Pedro 
Cabrita i Carlos Bunga experimenten amb 
elements de l’arquitectura i proposen un 
pont entre la realitat de l’obra d’art i la 
confirmació que eixa realitat existix en 
la vida quotidiana, evocant la memòria 
d’espais habitats. Conjunts de materials 
que són escultura, pintura i arquitectura, 
sense ser cap de les tres coses. 
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Eixa materialitat retorna als espais la 
seua condició transitòria, nòmada, 
característica compartida amb l’obra tèxtil 
de Teresa Lanceta —el teixit com a pell de 
l’espai primigeni que va assenyalar un lloc 
i va construir un espai— i amb els treballs 
d’Irma Blank o Nicolás Ortigosa entorn 
de l’escriptura sobre la superfície entesa 
també com a origen.
Fernanda Fragateiro involucra el cos 
de l ’espec tador/obser vador en les 
seues instal·lacions —situades entre 
l’arquitectura i l’escultura—, cosa que 
aconseguix intervenint directament 
sobre l’arquitectura de l’espai expositiu 
transformat per El Último Grito.
En definitiva, catorze artistes que mostren 
diferents formes plàstiques en diàleg 
amb l’arquitectura, concebent l’espai com 
a construcció material, producte d’un 
imaginari col·lectiu. 

«Hiperespais», comissariada per Julia Castelló, 
Nuria Enguita i Vicent Todolí, s’acompanya d’un 
llibre d’artista de Fernanda Fragateiro —dissenyat 
en col·laboració amb Jaume Marco i editat per la 
Fundació Per Amor a l’Art— que inclou un text de 
Marisa García Vergara. A excepció de la instal·lació 
Muro, de Fernanda Fragateiro, les obres pertanyen 
íntegrament a la Col·lecció Per Amor a l’Art.


