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Ens asseim al sofà, encenem l’ordinador i la pantalla ens absorbeix. L’única 
cosa que realment sembla succeir és el que ocorre al nostre portàtil, al 
nostre mòbil, al monitor, a la televisió. Miram i no veim més enllà, de 
coa d’ull tot just percebem ombres que es mouen al nostre voltant, el 
record d’una idea que compareix llunyana. Infinites imatges preses 
per qualsevol, de qualsevol manera i en qualsevol lloc, digitalitzades i 
difoses indiscriminadament gràcies a uns dispositius cada vegada més 
sofisticats, cada vegada més potents, però també, cada vegada més 
llunyans, més aliens, menys certs. Una ombra pixelada de la realitat 
provocada per la llum de les noves tecnologies, el reflex sobre un mur 
de cristall líquid d’uns objectes reproduïts fins a la sacietat, el miratge 
d’uns conceptes completament descontextualitzats, degradats pel 
seu mal ús, per un consum epidèrmic i merament superficial. Un món 
del qual tan sols coneixem una còpia basta, una imatge especular, una 
silueta que, pervertida per la interfície, compareix sense la seva veritable 
essència. Miram i a penes veim i el que veim no sol ser cert, la realitat 
va desaparèixer darrere la teranyina d’una virtualitat insondable, d’una 
digitalització massiva i abusiva. En un estrany contrasentit, potser hàgim 



de tornar a la foscor de la caverna per a recuperar la vista, per a tornar a 
la consciència. Subterrània, sense gaire llum i més tancada que oberta, la 
Zona Base del Casal Solleric compareix com un espai expositiu al marge 
de moltes especulacions; una singular cambra obscura on la imatge, el 
temps i els conceptes cobren una amplitud de la qual està mancat el lloc 
físic que els conté. Un peculiar laboratori que augmenta la concentració 
de la percepció, que permet i elogia una certa pausa i que proporciona 
coneixement des del si de la voràgine urbana, des de les seves mateixes 
entranyes. Un lloc amb una necessària connexió amb la realitat que 
l’embolcalla, però prou aïllat de l’excitat i pertorbador tràfec contemporani 
com per a no deixar-se contaminar, com per a mantenir la seva pròpia 
autonomia. Partint de la simplicitat de conceptes bàsics com el de cambra 
obscura, anamorfosi, fluorescència, caleidoscopia, espectre visible o llum 
estroboscòpica es planteja aquest cicle d’exposicions que cerca provocar 
el dubte perceptiu de l’espectador sobre el que és la realitat, les realitats, 
en aquest món contemporani inserit en una inabastable voràgine virtual. 
En l’era del “digitalisme despietat” potser hàgim, de la manera més senzilla, 
d’aprendre a mirar, aprendre a veure i a saber el que realment veim.
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Col·laboren: Rafel Bestard– “Diana” –tècnica mixta. 116 x 81 cm. 2015 
Aleksandra Rasulic– “Grana od bora”, “Jovano Jovanke” i “Zemi me zemi” –interpretació de cancions 
tradicionals dels Balcans reproduïdes en loop 
Agraïments: Leticia María i Penka Mincheva

La Naturaleza nos prestó la ayuda que yo quería reclamar a la Ciencia, y Myra salió a la luz. Marcos, asombrado, conmovido, 
embriagado de dicha, la vio surgir lentamente de las sombras y, doblemente padre, vio nacer al mismo tiempo que a 
su hijo, a su mujer, que le pareció más bella aún, después de tanto tiempo de haber permanecido oculta a sus miradas. 
            

                                                                                                              Jules Verne, “El secreto de Wilhelm Storitz”

“El secreto de Wilhelm Storitz” és la novel·la escrita per Jules Verne que serveix com a punt de partida a la reflexió que realitza l’artista 
Marcos Vidal en aquest projecte, un text que va romandre inèdit fins a 1910, cinc anys després de la mort del seu autor, i que planteja 
una dialèctica en termes distòpics on es contraposen els beneficis dels avenços científics enfront de la deshumanització i alienació 
que provoquen en l’home. Una interessant metàfora per actuar com a detonant i estimulant de la proposta de Vidal per a aquest cicle 
d’exposicions, un llibre escrit fa més d’un segle a partir de la trama del qual es desenvolupen els arguments de l’artista sobre qüestions 
que afecten la creació contemporània i sobre les que “Camera Obscura” també pretén incidir, entre elles, la desmaterialització de 
l’objecte artístic o la redefinició actual dels conceptes d’autoria.

Es tenen seriosos dubtes sobre la proporció del text publicat que procedeix de la mà de Jules Verne i sobre la part que deriva de les 
incorporacions i modificacions realitzades pel seu fill Michel -qui va editar finalment la novel·la- també es manté la incertesa sobre 
la possible influència en el llibre de Verne de la coneguda obra d’HG Wells “L’home invisible” (1897). En aquest escenari d’autories i 
de referències creuades i contextuals, es genera un marc idoni per plantejar com es doten de contingut determinats conceptes en el 
si de la creació contemporània, sent un d’ells les noves definicions que s’estableixen al voltant de la idea d’autoria. “El secret” és un 
projecte de creació en col·laboració que compta amb la participació del pintor Rafel Bestard, al qual Marcos Vidal encarrega el seu propi 
“autoretrat”, i de l’artista plàstica Alexandra Rasulic, a la qual Vidal “treu” del seu àmbit creatiu habitual per proposar-li que interpreti 
tres cançons tradicionals balcàniques que acompanyen l’espectador en l’última sala d’aquest recorregut.

Curiosament la novel·la de Verne té com a protagonista l’artista Marcos Vidal, que comparteix nom, cognom, professió i alguna cosa més, 
amb l’autor de la present proposta. El Vidal de ficció és un pintor de retrats acomodat que viu una estranya i apassionant aventura per amor 
ambientada al cor dels Balcans. La parella de protagonistes enamorats, Myra i Marcos, intenten defensar-se dels atacs de l’home invisible, 
un despitat científic anomenat Wilhelm Storitz que, finalment, també aconsegueix convertir en “invisible” a la dona estimada per tots dos. El 
nostre artista empra aquesta història com a metàfora de la dificultat del creador a l’hora de representar determinats conceptes abstractes 
mitjançant la relativa objectivitat del seu art, un conflicte similar al de l’escriptor davant l’inefable o al del metge davant allò incurable.

Les idees fonamentals que es desenvolupen a “El secret” es refereixen a qüestions tan interessants com la visibilitat i la invisibilitat 
contemporània, l’immaterial, el digital, el dubte del creador davant l’intangible, les noves formes que adopta el concepte d’intimitat i 
que es plantegen a l’exposició mitjançant un recorregut narratiu en què Vidal es va despullant gradualment, un itinerari que comença 
amb una mena de documentació emocional, que prossegueix amb les esferes públiques i privades de l’artista, i que culmina amb 
l’expressió dels seus sentiments més íntims. Altres subjectes de reflexió que apareixen en el projecte són la fricció que es produeix 
entre el romanticisme i la irrupció de la tecnologia i de la ciència en la creació, l’arribada de conceptes que, al seu moment, van escapar 
al poder de representació de l’artista romàntic i que encara ara segueixen sent objecte d’un tractament complex per part dels creadors 
actuals, així com també és subjecte d’anàlisi d’aquesta proposta l’amenaça constant a la qual estem sotmesos per causes i coses que 
no arribem a veure.

Tot això compareix incardinat en la pretensió general de recerca conscient i atzarosa de la bellesa robada que mantenen tots dos -el 
Marc Vidal de ficció i el real-, de la investigació sobre la bellesa desapareguda en la contemporaneïtat, en el regne de l’intangible, en 
aquesta invisibilització de la dona estimada que s’expressa en la novel·la i en el projecte. L’idil·li entre l’artista i la model continua tot i la 
desmaterialització i es manifesta mitjançant un altre tipus d’empremtes més o menys corpòries, mitjançant ombres, siluetes, vestigis, 
restes, rastres, sons, músiques o cançons. I és que els paràmetres actuals han canviat la relació de l’artista amb l’ètica i l’estètica, 
ara cerca aquesta bellesa i aquesta idea en altres racons d’un estudi que, de vegades, apareix envaït per la ciència i la tecnologia, 
alhora que va ajuntant les restes d’aquell mirall en el qual antany es mirava per poder seguir la seva propia senda, buscant camins 
alternatius en un món convuls, tractant d’aconseguir de nou la unió amb la seva musa, intentant concebre un fill en comú que, sens 
dubte, retornarà la visibilitat a l’estimada, a la idea i a la seva intrínseca bellesa.
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A l’octubre de 1632 van néixer a Delft, amb tot just una setmana de diferència, Anton van Leeuwenhoek 
(1632-1723), un dels científics precursors de la biologia cel·lular i fabricant de microscopis, i el reconegut 
pintor holandès Johannes Vermeer (1632-1675). Encara que no s’han trobat documents que ho confirmin, 
és molt probable que tots dos sabessin de les respectives investigacions de l’altre i que, fins i tot en 
algun moment, arribaran a compartir-les en persona. Moltes de les pintures de Vermeer semblen deixar 
en evidència que l’artista es va valer per a la seva elaboració de nombrosos recursos òptics com, entre 
d’altres, el de la càmera fosca i també és possible que fos el seu conciutadà de Delft, van Leeuwenhoek, 
qui li donés a conèixer alguns dels avenços tècnics en aquesta matèria, demostrant l’enorme interès que 
suscitaven l’òptica i els seus enginys entre la intel·lectualitat del moment. 

Des de la nostra percepció visual, fotogràfica i instantània, pot resultar curiós identificar característiques 
bàsiques de la imatge actual a les pintures de Vermeer: persones detingudes enmig d’una acció, la 
sensació boirosa dels elements desenfocats o la mida extraordinària d’allò situat en primer pla, però 
potser, el que més cridi l’atenció en les seves peces, sigui el fet que una gran part d’elles apareguin com 
si de representacions de la pròpia cambra fosca es tractaran, una caixa habitada per una o més persones 
que, normalment, compta amb una única font de llum, una escena que cobra vida amb l’entrada del feix 
lluminós per l’obertura triada en la composició i pel contacte d’aquest amb els objectes que es troba al 
seu pas. En moltes ocasions els quadres de Vermeer semblen ser vistos des d’un petit forat, una mirada 
clandestina que permet que la visió de l’espectador pugui introduir-se en la situació sense modificar-la, 
sense interrompre ni violentar, com aquella persona que guaita des d’una espiera, com aquell que rep, en 
el si de la cambra fosca, la imatge projectada des de l’altre costat del petit orifici que l’habilita. 

La instal·lació que Simon Zabell proposa per a la Zona Base del Casal Solleric reflexiona sobre el lloc 
que ocupa el coneixement científic en l’obra de Vermeer, posant de relleu la importància del propi 
coneixement en totes i cadascuna de les èpoques de l’art. Zabell, mitjançant l’ús de llibres, les pàgines 
dels quals estan en constant moviment, fa referència a la informació a la que possiblement va tenir accés 
Vermeer a la seva biblioteca, de ben segur una llibreria plena de dades valuoses sobre la llum i les lents; 
mentre que, amb el ritme frenètic a què es passen les fulles, una ràpida cadència provocada per uns 
ventiladors que estan directament orientats cap a aquestes publicacions, contextualitza el projecte en 
el nostre temps, en aquesta era presonera de la velocitat i de la voràgine on surfejam per sobre del 
coneixement sense gairebé tenir possibilitat d’aprofundir-hi. 

Els llibres que ha compilat el mateix Zabell, plens d’il·lustracions i textos antics referents a coneixements 
d’òptica, visualitat i llum, romanen a terra o en petites lleixes dins l’espai expositiu, uns focus puntuals 
situats a certs racons il·luminen les parets blanques amb centelleigs de colors que simulen l’espectre visible 
de la llum, en una referència, més que evident, als experiments científics de descomposició del color, a 
la vegada que, en altres de les parets, compareixen dibuixades reproduccions de làmines científiques de 
l’època del propi Vermeer. Finalment, a la darrera sala d’aquest itinerari, s’acaba de completar la poètica 
de tota la instal·lació: un intent de moure l’aire amb l’objectiu de fer visible la llum i, davant la dificultat 
d’aconseguir-ho, l’artista pren la decisió d’emular Vermeer buscant la màgia de la creació mentre es va 
enfilant a la muntanya del coneixement.
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El temps, la pintura i la fluorescència 

- Quantes vegades passa alguna cosa? -

Mai és el simulacre el que amaga la veritat; és la veritat la que amaga que 
no hi ha cap veritat. El simulacre és vertader. 

  [Llibre de l’Eclesiastès]
 

La proposta nunca casi nunca a veces siempre gira entorn de la relació de la pintura amb les 
diferents freqüències del temps, quatre actituds diverses davant la pròpia evidència d’una 
pintura que, aquí, compareix dividida en quatre moments i en altres tants espais (diferents 
però connexos) d’un projecte que fixa un paral·lelisme, una peculiar metàfora, entre el temps, 
l’arquitectura, la pintura i el color. D’aquesta manera, Guillermo Mora (Alcalá de Henares, 1980) 
crea un espectre de possibilitats formals i temporals al voltant de la pròpia pintura; formals 
per la seva evident experimentació amb l’espai arquitectònic, pel tractament de la pintura 
com a fluid i com a sòlid, pel joc entre la seva materialitat i la seva immaterialitat, per la seva 
gravidesa i la seva ingravidesa, per la modulació de la llum a través de la fluorescència i de 
la seva vibració; i temporals ja que la pròpia proposta incorpora l’esdevenir en el recorregut 
expositiu, el discórrer del temps en una pintura que va augmentant la seva presència física 
segons ens anem endinsant en l’itinerari d’aquesta suggeridora cambra fosca, una presència 
pictòrica que va incrementant-se de la mateixa manera que ho fan les freqüències de temps 
que compareixen en el propi títol de la instal·lació.

Guillermo Mora
Nunca 

casi nunca 
a veces 
siempre

Casal Solleric / Zona Base · 21 maig – 17 agost 2014
Institucions: Ajuntament de Palma i Fundación Banco Santander

Comissari: Fernando Gómez de la Cuesta



Amb aquestes freqüències en augment que fluctuen 
entre les constants més negatives (mai, quasi mai) i les 
constants afirmatives (de vegades, sempre), l’artista traça 
un singular recorregut pels quatre espais de la Zona 
Base del Casal Solleric, on la pintura no funciona només 
com a objecte sinó també com a succés, es tracta d’una 
pintura que ocurreix. Una proposta amb una materialitat 
i una temporalitat que s’expressa mitjançant unes peces 
concebudes específicament per a aquesta peculiar sala 
d’exposicions, una intervenció que visibilitza les relacions 
entre les característiques òptiques i físiques de la pintura, 
una obra que manifesta la seva capacitat d’adaptació a una 
contínua interacció amb l’arquitectura que l’envolta i que, 
alhora, aconsegueix anar modificant. Un itinerari d’anada 
però també de tornada, un crescendo i un decrescendo, 
en un camí que es fa i es desfà per part de l’espectador, i 
on la llum que l’il·lumina, la fluorescència de cada element, 
procedeix de la pròpia vibració del color en una freqüència 
temporal més alta .

Nunca casi nunca a veces siempre és un site- specific que 
s’integra en el cicle d’exposicions titulat Camera obscura, 
un projecte que inicia la seva reflexió a partir de la 
simplicitat de conceptes òptics bàsics com el de la pròpia 
càmera fosca, l’anamorfosi, el calidoscopi, l’espectre 
visible, la llum estroboscòpica o la fluorescència. Una 
fluorescència que Guillermo Mora centra en aquelles 
matèries que són capaços d’irradiar llum pròpia, en tot 
allò que és capaç d’absorbir energia, amplificar-la o 
modificar-la, convertint-la en un nou tipus de força, en 
un nou tipus de llum. Una proposta que cerca provocar el 
dubte perceptiu de l’espectador sobre el que és la realitat 
(les realitats) l’espai i el temps, en aquest frenètic món 
contemporani inserit en una inabastable voràgine virtual. 
En l’era del “digitalisme despietat” potser hàgim de tornar 
a aprendre a mirar, a aprendre a veure i a conèixer el que 
realment veiem, perquè la realitat i el seu simulacre, com 
assenyala Baudrillard, no estan pensats en oposició, sinó 
que serveixen, en la mateixa mesura, per a la construcció 
del significat.
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Guillermo Mora (Alcalá de Henares, Madrid, 1980) viu i treballa a Madrid. 
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat Complutense el 2007, va 
obtenir el Premi Nacional de Llicenciatura. El 2006 rep una beca d’estudis 
a la School of the Art Institute of Chicago amb el suport de la Fundació 
Bancaja. Gràcies a la beca de postgrau de la Fundació la Caixa cursa el 
Màster oficial en art contemporani de la Universitat Europea de Madrid 
el 2008/2009. Actualment realitza la tesi doctoral als departaments de 
Pintura i Història de l’Art Contemporani de la UCM. Entre els seus premis 
i beques recents es pot destacar el Premi Artista Revelació als RAC 
(Reconeixements a l’Art Contemporani), el II Premi Audemars Piguet a la 

producció d’una obra d’art, ARC 2014, la Beca de la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma (2010-2011), l’ajuda a la 
producció en arts plàstiques de la Comunitat de Madrid, l’ajuda a la promoció de l’art contemporani espanyol 
concedida pel Ministeri de Cultura i la menció d’honor al X Premi d’Art ABC. La seva obra ha estat exposada a 
espais com Tabacalera, Matadero Madrid, La Casa Encendida, el Centre d’Art Jove de la Comunitat de Madrid o 
el Museu d’Art Contemporani Gas Natural Fenosa. Així mateix ha participat, amb la Galeria Formato Cómodo, a 
fires d’art contemporani com a ARCO (Madrid), MACO (Mèxic DF) i VOLTA (Basilea), i amb la galeria Casa Triângulo 
a Frieze London (Londres). Està representat per les galeries Formato Cómodo (Madrid), Extraspazio (Roma) i 
Casa Triângulo (São Paulo). El seu treball es caracteritza per un exquisit refinament conceptual i formal, amb 
el qual aconsegueix obres d’estètica innovadora i contingut interessant. Per al Casal Solleric ha realitzat una 
instal•lació site-specific titulada nunca casi nunca a veces siempre que planteja un curiós recorregut on, en un 
estrany contrasentit, el color augmenta mentre la foscor creix. Un arriscat plantejament de pintura expandida 
per a inaugurar aquest cicle d’exposicions.

Simon Zabell (1970) és un artista britànic que resideix i treballa a Espanya. 
Després d’estudiar pintura i escultura a la Universitat de Granada, va 
desenvolupar un interès en els efectes de la performance i la narrativa sobre 
la pintura i la instal•lació, que el va dur a estudiar escenografia amb Philip 
Prowse a la Slade School of Fine Art de Londres. Des de llavors ha utilitzat 
principalment la pintura i la instal•lació per a desenvolupar projectes 
amb un fort contingut narratiu i escenogràfic i que, sovint, es basen en 
obres de creadors previs, com l’autor radical francès Alain Robbe-Grillet 
i el compositor Karlheinz Stockhausen. Aquests projectes s’han exposat 
àmpliament a sales del Regne Unit, Espanya (CAC Màlaga o CAAC Sevilla) 

i Suècia (Galleri Rostrum Malmö) i a nombroses fires d’art com Scope London, Pinta NY, ARC o Balelatina Basel. 
Simon Zabell és professor de Belles Arts a la Universitat de Granada. Per a aquest cicle del Casal Solleric planteja 
una reflexió sobre el mateix concepte de cambra fosca titulada “Vermeer’s bookshelf”.  
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Marcos Vidal, (Vitòria-Gasteiz, 1967). Llicenciat en Belles Arts a la 
Facultat de València (1991). Becat per als tallers de la Fundació Pilar 
i Joan Miró a Mallorca on ha realitzat diversos cursos i projectes 
formatius, també ha organitzat diverses jornades i meetings d’artistes 
internacionals i realitzat diferents residències com les del Frans Masereel 
Centrum (Bèlgica), la de la Fundació Starke i Lichtemberg Studios 
(Berlín) i la residència CRIdA de l’Ajuntament de Palma de Mallorca. Ha 
realitzat múltiples exposicions. De les individuals es poden destacar: 
la Capella de la Misericòrdia, l’Espai Ramon Llull, el CCA d’Andratx, la 
galeria SKL, totes de Mallorca, la Sala Dato de l’Ajuntament de Vitòria-

Gasteiz, la Fundació Insel Hombroich a Düsseldorf, la Fundació Hilvaria Studios a Holanda i la galeria Candyland 
a Estocolm. A Espanya ha participat en mostres i certàmens com: el Simpòsium Internacional d’Escultura 
d’Alacant, la II Mostra d’Art Public de Navacerrada, el LVI Certamen d’Art Alabès a Vitòria-Gasteiz, el XXIV Premi 
Bancaixa de València, La Biennal Ibizagráfic del MACE, el Premi Ciutat de Palma, el Premi Ciutat de Manacor 
i el Certamen d’Arts Plàstiques de Pollença. Entre les col·lectives es poden destacar la seva participació en 
esdeveniments com la II i la III BIAB (Biennal Internacional d’Art de Beijing) a la Xina, la Biennal Mediterrània 
II a Dubrovnik, la VI Triennal Internacional d’Art “Majdanek” a Lublin, el Festival Internacional d’Art Imprès de 
Busan a Corea, la IEEB IV (Biennal Internacional de Gravat Experimental) a Bucarest i el Simpòsium Lomea d’Art 
en la Naturalesa. També ha participat en les fires KIAF (Seül), Next Art Fair (Chicago), Puro Arte (Vigo) i SWAB 
2012 (Barcelona). Actualment coordina la iniciativa independent Sant Marc, amb la qual ha realitzat diversos 
projectes expositius col·lectius en diferents centres de cultura i festivals d’art independents: Lacasadelcactus, 
Incart, Drapart o Pronostica. També ha presentat projectes en diverses edicions del Water Tower Art Fest (Sofia), 
en les dues darreres edicions del Larroque Art Fest al sud de França i a les cinc darreres edicions de la fira 
independent Supermarket (Estocolm).
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Un cicle d’exposicions que  ve acompanyat d’un programa de tallers impartits pels mateixos creadors. 

El primer, titulat “mood board”, va córrer a càrrec de Guillermo Mora i va tenir com a principal objectiu 
presentar als alumnes el sistema metodològic amb el qual l’artista ha treballat per desenvolupar els seus 
últims projectes. Aquesta metodologia està basada en la creació de mapes d’imatges que ajuden a generar 
relacions formals, simbòliques i conceptuals per al desenvolupament d’un projecte. Acostant als alumnes, 
a més, a l’obra d’un artista reconegut i recentment guardonat amb el Premi Artista Revelació en els RAC 
(Reconeixements de l’Art Contemporani) i el II Premi Audemars Piguet a la producció d’una obra d’art, 
ARCO 2014 . 

“Del text a la plàstica” és el segon taller del cicle, un experiment pedagògic de creació en la línia dels que 
desenvolupa Simon Zabell al llarg de més d’una dècada a la Facultat de Belles Arts de Granada. L’obra 
artística de Zabell fa ús de diferents mitjans com la pintura, l’escultura i la instal·lació per elaborar projectes 
que, en general, parteixen d’alguna obra anterior creada en altres mitjans diferents com poden ser l’escrit o 
el musical. Una manera de treballar adoptat per ell mentre cursava estudis d’escenografia a la Slade School 
of Fine Art de Londres. Zabell ha desenvolupat diversos mètodes perquè els seus alumnes trobin la seva 
inspiració en les obres de creadors anteriors que han treballat en mitjans diferents a la plàstica, de manera 
que el seu camí creatiu hagi de passar per la “traducció a la visualitat” de l’obra en la que busca inspiració.
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