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Una instal·lació de vídeo a València evoca els 25 anys de La Fura dels Baus

Ester Pinter
VALÈNCIA

L'estètica "visceral i tecnològica" amb què La Fura dels Baus ha impregnat sempre els seus
espectacles des que l'any 1979 van iniciar el seu peculiar camí fins a l'actualitat queda ben palesa en
l'exposició que ahir es va inaugurar a l'edifici històric de la Universitat de València per tal de
commemorar els seus vint-i-cinc anys de vida artística.
La mostra, que inicia la seva itinerància a València però que visitarà altres ciutats de l'Estat, té un format
de videoinstal·lació amb pantalles en les quals es repassen les més de dues mil cinc-centes
representacions que ha ofert el grup català arreu del món i davant de més de tres milions d'espectadors.
En una espècie de "capsa hermètica", tal com la va definir ahir Miki Espuma, un dels directors artístics
de la formació, es posa en escena una instal·lació d'una durada de vint-i-tres minuts en la qual,
mitjançant la imatge i el so, es realitza una lectura suggestiva de la carrera artística de La Fura dels
Baus.
Les imatges recuperades per a aquesta proposta, que es podrà vositar fins al dia 10 d'abril,
constitueixen una selecció dels moments més representatius d'un grup de persones que, des del 1979,
segons Miki Espuma, "teníem en comú l'objectiu de fer espectacles per obrir la pell".
Per la seva banda, la comissària de la mostra, la valenciana Alícia Ventura, va indicar que s'havia
descartat realitzar una exposició de fotografia sobre els vint-i-cinc anys de La Fura "perquè això no
hauria tingut res a veure amb el llenguatge furero". En canvi, va dir Ventura, "el format triat, una bogeria
d'imatges i sons, introdueix de ple el visitant en l'estil d'un dels grups teatrals més emblemàtics" del
panorama escènic del país.
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