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És possible enamorar-se d’un color?

Irma Blank va començar buscant 
el  color en la seua obra. Va treballar 
amb diversos colors i va descobrir que 
uns li interessaven més que altres.

Quin és el teu color favorit?
En tens un o uns quants?

L’artista va descobrir que el color                                     
verd no l’atreia gens per a fer les 
seues creacions. No obstant això, els 
tons rosats i porpres la portaven a             
experimentar el costat emocional i a 
indagar en la busca de la seua pròpia 
identitat. Però, sens dubte, el color 

que la va enamorar va ser el...

BLAU



Saps que hi ha moltíssims 
tons diferents de blau?

Quin to de blau t’agrada 
més? T’agrada sempre el 

mateix o depén del 
moment?

Per a Irma Blank, el blau és un univers                 
que engloba molts conceptes com 
HO� FHO�� O̵LQͤQLW�� OD� XWRSLD� R� OD� WLQWD�� 

Què et suggerix a tu?
Què pintaries de blau?



Radical Writings, 
Gesetztafel I y II 
1993
Oli i acrílic sobre fusta
231 × 101 cm c. u.
Cortesia de l’artista;
P420, Bolonya



M editació i traços
Per a fer les obres anomenades Radical Writings, Irma Blank va treballar d’una                           
manera molt especial. Les peces estan creades a partir del ritme de la seua respiració i 
els traços de color es corresponen a l’espiració. L’artista deixava que el pinzell pintara 
cada línia segons el temps que ella tardava a soltar l’aire. Eixa manera de treballar és 

un exercici de meditació i la practicarem.

2. Per a ambientar l’exercici, reproduïx en un dispositiu connectat a internet una cançó de jazz orquestral de 
George Gershwin, de l’any 1924: Rhapsody in blue

1. Busca uns retoladors grossos de color blau o prepara unes aquarel·les, si vols. També necessitaràs un full de 
paper de grandària A3 o una cartolina. 

3. Abans de començar, assegura’t que ho tens tot preparat i relaxa’t uns segons. Després, mulla el pinzell en color 
blau o prepara el retolador i... agafa aire profundament!

4. A continuació, mentre soltes l’aire, és a dir, mentre espires, dibuixa una línia. Serà tan llarga com la teua espiració 
t’ho permeta. (Si el paper es queda curt, gira’l per a no eixir-te’n dels marges.)

���0ROW�E«��-D�KDV�IHW�OD�SULPHUD�O¯QLD��&RQWLQXD�DL[¯�XQD�YHJDGD�L�DOWUD�ͤQV�D�RPSOLU�HO�SDSHU�R�E«�ͤQV�TXH�DFDEH�OD�
cançó. Pren-t’ho amb calma, a poquet a poquet i sense presses. 

6. Quan acabes sentiràs tranquil·litat, relaxació, una espècie de pau interior.



Global Writings, La lingua ritrovata, poesia minima, 
2004 
(VFULSWXUD�GLJLWDO�L�VHULJUDͤD�VREUH�OOHQ©
20 × 34 cm
Cortesia de l’artista;
P420, Bolonya



M issatges Xifrats
A Irma Blank li encanta jugar i una de les seues creacions va ser inventar-se un alfabet format         
únicament de consonants. És llegible i pronunciable, però incomprensible.

Com es llig el teu nom, si només pronuncies les consonants?
Pots aplicar-ho a llegir una frase?

Tria un 
llibre i obri’l 

per una 
pàgina a 
l’atzar. 

Amb esta 
tècnica pots 

escriure missatges 
xifrats secrets.

Sense mirar, col·loca 
el dit índex damunt. A 

continuació, llig la frase 
que has assenyalat 

pronunciant les consonants 
només.

Demana a una altra 
persona si aconseguix 
entendre alguna de les 
SDUDXOHV�R�ͤQV�L�WRW�
SDUW�GHO�VLJQLͤFDW�GHO�

que has llegit.



El so del traç
A què sona l’escriptura?

De quin color la pintaries?
L’artista va gravar peces sonores mentre treballava                                                                                                        
en la creació de les seues obres plàstiques. Va         
captar l’empremta acústica de l’escriptura registrant 
el so de les eines de dibuix fregant contra el paper.

Per a esta activitat és necessari unir-se per parelles o formar un cercle amb tot el 
grup. Ens assentem mirant a l’esquena del company o companya i hi escrivim un 
missatge. A poc a poc i marcant bé el traç anirem dibuixant amb el dit les lletres, 
una a una. Endevinarà el que volem dir-li? Quan acabem, ens girem i ho fem al 

revés. Podràs endevinar-ho tu?

Torna a repetir el mateix joc, però ara atenent els sons. Què has sentit? 
Pots reproduir amb el cos eixe so? 

Què t’ha suggerit?



Radical Writings, Pagina, dal libro totale
1986

Aquarel·la sobre cartó
76 × 56 cm c. u. (4 pàgines)

Cortesia de l’artista;
P420, Bolonya

Germinazioni n.8
1982 
Tècnica mixta sobre paper
46 × 62 cm
Cortesia de l’artista;
P420, Bolonya



Cap a una busca interior
En les obres de la sèrie                                            
Eigenschriften, Irma Blank repetix                                     
incessantment un mateix signe. 

Més amunt, hem dit que els tons 
rosats i porpres porten l’artista 
a experimentar el seu costat                     
emocional i a indagar en la busca 
de la seua pròpia identitat.

Són uns colors que li dirigixen la 
mirada cap a un viatge interior 
que la submergix en un univers                   
personal i íntim.

Pensa un símbol que et represente només 
a tu. Pot contindre lletres i inclús text, dibuixos, 
formes... Diguem que és una espècie de
�ͤUPD��HO�WHX�VHJHOO�SHUVRQDO�

Primer, practica-ho en un full de paper. Després, 
agafa un altre full en blanc i, amb colors

UHSHWL[�XQD�YHJDGD�L�DOWUD�HO�WHX�V¯PERO�ͤQV�D�RPSOLU�
la pàgina al complet.

Has creat un mosaic personal. Pots decorar el teu 
TXDGHUQ��DJHQGD�R�ͤQV�L�WRW�OD�WHXD�KDELWDFLµ�DPE�
la teua nova creació.

rosats i porpres,
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