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MAYTE VIETA

COSMOS
Mirar en la foscor entre les estrelles
La present proposta curatorial és fruit de la
voluntat de la Fundació Vila Casas per difondre i aprofundir en l’art contemporani català.
Avui, comparteix aquest objectiu principal
amb l’Ajuntament de Vila-seca en les ins
tal·lacions del Castell.
Mayte Vieta ha crescut sota el batec de les
onades i l’agitació dels núvols, entre el silenci
estel·lar i el crepuscle lunar, una atmosfera
que se li revela vivaç a l’hora de concebre la
seva obra. Com si d’una artista del Romanticisme es tractés, s’atansa a la naturalesa i hi
aboca els sentiments més íntims i privats, un
procés de despullament i coneixement que tenyeix les obres d’una pàtina de temps en suspensió.
Entre aquestes coordenades s’insereix el
projecte expositiu Cosmos • Mirar en la foscor
entre les estrelles, un conjunt d’instal·lacions
elaborades ad hoc pel Castell de Vila-seca, on
l’artista s’emmiralla a l’univers amb el desig
de vincular-s’hi, de sentir-se ancorada, de
pertànyer-hi. Perquè «mirant cap amunt» ens
hem fet intel·ligents, ens hem qüestionat
l’univers i hem pres consciència de la immensitat que ens abraça. Mirant cap amunt hem
après, també i sobretot, a imaginar, a somiar
altres formes de ser i d’estar en el món.
En la contemplació, en l’observació de tot
allò que la naturalesa expressa, l’artista aboca la
memòria i els records d’un temps pretèrit confabulat, per sempre, amb l’entorn. Tanmateix,

l’inconscient, sempre capriciós i llibertí, segueix les seves pulsions i es manifesta, tot
d’una, en esbossar-se la nit. En tancar els ulls,
les imatges del món lliuren la pròpia batalla i
ens assetgen amb associacions que eludeixen
la raó i que serveixen a l’artista per inter
pel·lar-se —i interpel·lar-nos— entorn de la
nostra existència.
Amb Mayte Vieta. Cosmos • Mirar en la foscor entre les estrelles ens proposem, doncs,
d’emplaçar el públic en una estrada sensitiva
on les lectures, les interpretacions i les connexions que s’hi estableixin permetin a l’espectador fer el seu propi viatge. Com ens digué el
poeta Gaston Bachelard: «Qualsevol poeta de
debò, quan contempla el cel estelat, sent el
curs regular dels astres. Sent “els cors aeris”,
la nit, “la dolça nit que camina” [...] La contemplació és fonamentalment, en nosaltres,
una potència creadora. Sentim que ens neix
una voluntat de contemplació, que és alhora
una voluntat d’ajudar al moviment d’allò que
contemplem». Així, doncs, us convidem a travessar els mars i els núvols que conté l’òrbita
de la nostra ànima. Mirar en la foscor entre les
estrelles és brollar amb l’energia del cosmos, és
reconèixer-se part d’ell i és, també, alliberar-se de tot allò secundari i mundà. L’univers
clama —i reclama— la nostra atenció, el nostre esguard, la nostra complicitat. Mayte Vieta expressa un desig: atenem l’univers, és tot
el que tenim.
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