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La llàgrima que com una perla
recorre el rostre de laMagda
lena en elDavallament de Van
derWeyden. La cabellera de
coure de la nimfa nua de Ti
ziano a la Bacanal. La piga a
la templa de la germana de
Carles IV en el retrat familiar
de Goya. Els pits com fruits
que ens ofereix la cortesana
de Tintoretto. El teló blau de
fons de Patinir mentre Caront
transporta les ànimes. El
foc infernal d’El jardí de les
Delícies que El Bosch va veure
de nen. El penediment a la
cama de Nicolasito donant
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puntades de peu al gos de Veláz
quez a LesMeninas. El collaret
de perles a la Venus que subjecta
Adonis del Veronés. Les tres
llimones sobre fons negre de
Sánchez Cotán. El cul cel∙lulític
de la gràcia de Rubens. La pell
d’oli en un dels nois a la platja
de Sorolla.
El rostre sensual de noia vene

ciana a la Immaculada de Tiepo
lo. La gerra de pisa blanca de
Zurbarán. L’oreneta que es posa
al capitell de l’Anunciació de Fra
Angelico. El blaumineral als ulls
de Felip II al retrat de Sofonisba
Anguissola. L’ungla negra del

polze del Sant Bartomeu de
Ribera. L’orella dreta de rat
penat del retrat de cavaller
ancià d’El Greco. La barba
demarbre del Crist de Vall
mitjana. L’amor familiar que
es respira a la Sagrada Família
de l’ocellet deMurillo. L’efecte
demoaré de la musseta de
seda vermella del cardenal
de Rafael. La trena que com
una diadema recorre els ca
bells de la Santa Bàrbara del
Parmigianino. I la misteriosa
màmorta a terra a prop del
barret de copa en l’Afusella
ment de Gisbert.

Fragments del Prado

Parmigianino: ‘Santa Bàrbara’,
cap al 1522
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perfil de Ania Soliman

Dibuixos
d’un
divorci

SÒNIA HERNÁNDEZ
Un dels punts de partida del tre
ball d’Ania Soliman (Varsòvia,
1970) és que l’ésser humà viu ins
tal∙lat en un divorci que en realitat
no existeix, és a dir, en una sepa
ració de la natura imaginària per
impossible. En les seves pròpies
paraules, no pot donarse aquesta
dissociació perquè “òbviament
som part de la natura, fins i tot les

màquines, com tot el quepensem i
fem. Som un experiment de la na
tura”. Problemes com el canvi cli
màtic, que s’ha convertit en objec
te predilecte d’una gran quantitat
d’artistes, segons Soliman, “són
mostres que alguna cosa no estem
fent bé. Molta gent diu que estem
destruint el planeta, però el quede
veritat estem fent és destruir la
nostra manera de viure”, afegeix.

L’artista duu a terme una in
vestigació ambiciosa i àmplia, des
de la meditació fins a la intel∙li
gència artificial o el blockchain,
per provocar la reflexió sobre la
connexió de l’ésser humà amb el
seu entorn, una cosa que “comen
ça en la relació amb el propi cos”.
La representació dels resultats
dels seus estudis a través de l’an
tropologia, els arxius demuseus o

internet és una de les principals
dificultats amb què es troba. Des
de petita ha utilitzat el dibuix
perquè “no va ser una opció, era
unaobsessió”, però tambéperquè
“treballant amb tanta pantalla
també és important tornar a una
cosa física, tenir contacte amb la
matèria i realitzar moviments
que tornin a connectar amb el
cos”. La sèrie de dibuixos d’ar
bres de bambú de gran mida
suposa un símbol de la conflictiva
relació en què s’ha focalitzat: “El
bambú creix amb una enorme
facilitat, però en canvi es fabri
quen tones d’arbres de bambú
artificials, de plàstic, per tenirlos
a casa. Això és terrible, però tam
bé dona lloc a l’esperança, perquè
significa que les persones senten
la necessitat de la imatge d’a
quests arbres”.
En les seves performances, a

més d’exposar algunes de les con
clusions obtingudes de les seves
investigacions, el que li interessa
és “arribar a la idea, gairebé cièn
ciaficció, de com imaginem el
futur, analitzar com fem servir la
imaginació per connectar coses
que no ho estan, per veure un fu
tur realment global, on siguin pre
sents totes les cultures”. L’espe
rança rauqueoccident sigui capaç
de dirigir la mirada cap a altres
maneresdepensar: llavors “serem
capaços d’organitzar els nostres
sistemes socials” per reconciliar
nos amb el fonamental i sortir del
col∙lapse. |

Ania Soliman
Nature is an experiment
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L’ARTISTA.Espresentacom
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americana,encaraqueasse
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