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L’artista investiga la materialitat d’allò digital i revela noves
maneres de percepció determinades per la llum. Una invitació a
l’espectador a enfrontar-se a diferents fenòmens que posen en
tensió i qüestionen els límits d’allò perceptible.
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L’exposició “Infralleu” és el resultat de la
investigació d’Inma Femenía entorn de
la percepció determinada pels mitjans
digitals i l’experiència resultant sobre la
realitat física. Una percepció entesa com
una eina que modifica l’aparença de les
formes i que Femenía tracta de plasmar
mitjançant l’ús de diferents superfícies.
L’artista s’aproxima al que es consideren els
límits d’allò perceptible, i els amplia, fins a

situar-se’n al llindar i revelar noves maneres
de percepció, determinades per la llum de
les pantalles i la seua reflexió momentània
en els objectes.
La pixelació, la deterioració i la dissolució
de les imatges en les nostres pantalles
són el ressò d’una realitat que s’esvaïx i es
reconfigura com en un teatre d’ombres.
Un acostament “digital” que ens retrau al
concepte infralleu de Marcel Duchamp:
moments relacionats amb el cos físic
i l’espai, extrets de la levitat de la vida
quotidiana i en els quals es trobaria
la verdadera essència de l’art. Moments
com la calor d’un seient que s’acaba
de deixar, el so del frec dels pantalons
en caminar, les carícies, o un dibuix fet
amb vapor d’aigua o amb l’alé sobre una
superfície polida, un espill o un vidre.
En este projecte Femenía presenta una
sèrie de peces creades específicament
per a l’espai de Bombas Gens Centre
d’Art, junt amb altres que pertanyen a la
Col·lecció Per Amor a l’Art. La llum és, en
totes, protagonista absoluta, no només
en el procés de creació i concepció, sinó
també en la posada en escena, que juga
amb la llum natural i artificial de les sales
d’exposició. Processos com la impressió
de llum ultraviolada sobre materials de
caràcter industrial adopten un aspecte
orgànic, com una fatxada de pell iridescent.
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En l’obra de Femenía, la impressió de la
llum i el qüestionament de la materialitat de
la tecnologia digital combina a la perfecció
amb el tractament manual dels materials
que usa. La llum extreta de les pantalles
deixa de ser bidimensional per a convertirse en un objecte, al seu torn testimoni d’una
acció provocada per la mateixa artista,
dotant-lo de calidesa i tensió. En l’exposició,
a més, Femenía transforma l’espectador en
una peça fonamental, el convida a formar
part de la mostra mitjançant recorreguts
i moviments, i el fa partícip del fenomen
perceptiu en enfrontar-lo al seu propi reflex
en pantalles simulades, fet que li provoca
esforços a la retina o genera inquietud
sobre els processos tractats.
Finalment, “Infralleu” és també el resultat
del suport a artistes jóvens i de la difusió
de la seua obra per part de la Fundació
Per Amor a l’Art, que té entre els seus
objectius promoure pràctiques artístiques
contemporànies que exploren diferents
llenguatges visuals.
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L’exposició, comissariada per Julia Castelló i Nuria
Enguita, i organitzada per Bombas Gens Centre d’Art
/ Fundació Per Amor a l’Art, va acompanyada d’una
publicació que inclou un text de Joseph Constable i
una entrevista amb l’artista.

