
Exposicions Conxita Oliver

Monbleg interior

Miguel Rasero
Espai Volart
Fundació Vila
Casas
Ausiàs Marc, 22
Barcelona
Fins al 25 de juny

En I’obra de
Miguel Rasero
sempre hi ha
estat present
un discurs de
sostinguda
inestabilitat

Negre versus blanc
A l Ilarg de la seva trajectbria, Miguel

Rasero (Doña Mencia, C6rdova,
1955, instal.lat a Barcelona des de

la seva adolescencia) ha abordat succes-
sivament séries molt diverses, producte
del seu afany de recerca i d’investigació.
Les natures mortes dels anys vuitanta,
fent del collage materia piet6rica, recrea
ven la plasticitat de Cézanne i el lirisme de
Morandi, i més tard aprofundien en el món
subterrani de la natura. Al final dels noran
ta deixa de banda la temática vegetal -ar-
rels, tuberculs, tiges, fruits...- per tal d’in-
cidir en una figuració classicista, directa-
ment sorgida de la tradició pictorica -pa-
Ilassos, malabaristes, equilibristes, arle
quins picassians .... personatges i esce
nes del món de la farandula en impossi
bles i inestables situacions; protagonistes
d’accions dramatiques forCats a positures

arriscades i perilloses. Alhora comencen a
sorgir desafiadores construccions simbbli
ques de fustes apilades i entrellaGades
amb esferes en flotació -a manera de la-
berints- que mantenen un dificil equilibri,
aixi com ingravides xarxes, malles i g~bies
de tancament; estructures fràgils i preca-
ries que incorporen un discurs de sostin
guda inestabilitat per evocar la incertesa
de I’existencia. Els escenaris buits, metafF
sics, dominats pels fons negres abismals,
ens remeten a la pintura barroca espanyo-
la, a un tenebrisme mfstic que connecta
amb el pensament contemporani per les
al.legories que planteja sobre I’individu i la
seva fragilitat, els Ifmits i les fronteres, els
fluxos i les relacions,

Al final de la dec|da del 2000, la seva
obra fa un gir substancial; dóna per finalit
zada la serie negra i inicia la suJfe blanca

que trenca una etapa fosca i barroca.
L’anterior proposta pictbrica de comple
xes composicions amb taulons de fusta
suspesos en controlats desequilibris ha
evolucionat cap a estructures essencials
amb una construcció material cada vega-
da més volumetrica i corpbria que mostra
més voluntat per la construcció dels es
pais. Partint del neoplasticisme de Mon
drian, del constructivisme de Malevitx i de
les apropiacions i acumulacions de
Schwitters, estructura unes austeres
composicions escultopict(briques en que el
blanc és el protagonista. Amb materials
reciclats i a copia de coordenades verti-
cals i horitzontals construeix uns tanca
ments emblanquinats evocant Andalu
sia damunt dels quals incorpora Ileuge
res arquitectures de fusta de colors em
polsegats que tracten la relació entre inte-

rior i exterior, dins i fora. Mon61eg interior,
comissariada per Glbria Bosch, aplega una
cinquantena d’obres entre pintures, dibui
xos, maquetes i obres en voluta que tra-
cen un recorregut per la creació de Rase-
ro. Articulat a través de les series negra i
blanca, el trajecte s’inicia amb I’obra Sen-
se tftol, del 1975, i de ciar influx ponGi~;
una obra de caracter surrealista i existen
cialista que palesa les influencies i Ilegats
que ha anat sintetitzant I’artista en la seva
evolució. Encara que a primer cop d’ull
sembli que entre totes dues series no hi
ha nexes en comú, existeix un mateix fil
conductor en una continGtat natural. La
fusta ja sigui representada com real , la
geometria ordenadora i la recerca de
I’equilibri són els denominadors d’un uni
vers que ens parla de la construcció i la
desconstrucció constant. -,,le
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