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Les escenografies de Jaume Plensa

Ramon Palomeras

MADRID.- La Fundació ICO de Madrid presenta la primera mostra de Jaume Plensa dedicada a les
creacions que l'artista ha realitzat per a òpera i teatre. S'hi exposen dibuixos, fotografies, vídeos,
maquetes i elements diversos per a muntatges escènics.
Jaume Plensa ha col·laborat en les òperes Atlàntida (1986), El martiri de sant Sebastià (1997), La
damnació de Faust (1999) i La flauta màgica (2003) al costat d'Àlex Ollé i Carles Padrissa, membres de
la Fura dels Baus, i en l'espectacle teatral Le pareti della solitudine (2003), realitzat amb Massimo
Luconi al teatre Metastatio de Prato (Itàlia). Ara la Fundació ICO li dóna l'oportunitat, amb la mostra
Jaume Plensa. Òpera, teatre i amics, d'exhibir el seu univers visual. L'exposició es divideix en tres
apartats: Arxiu, Escenari i Habitació fosca. Com apunta Plensa, "un espai per a la imaginació": "Un gran
cervell on les idees es barregen, sense ordre ni cronologia, com un tot sorollós i mestís".
En el primer apartat es mostren projeccions, fotografies, dibuixos i pòsters preparatoris i documentació
sobre els espais escènics i vestuaris que ha creat Jaume Plensa. S'hi recullen elements de diverses
produccions per crear un espai interdisciplinari. Cal esmentar, entre altres, les enormes projeccions de
textos i foc de l'Atlàntida, la llitera on li va ser practicada l'autòpsia al protagonista d'El martiri de sant
Sebastià i un conjunt de recipients d'alumini on es fusionen el degoteig de l'aigua i mans i caps
disseccionats de Le pareti della solitudine.
A l'espai Habitació fosca, concebut com "un conjunt de casa de nines", Plensa hi insereix escultures,
textos i maquetes on es concreten els pensaments. "Com si Gulliver fos al país de Lil·liput", apunta un
artista per a qui "l'escultura és la millor forma de plantejar una pregunta" i "els pensaments són una
vibració, una fressa del nostre cos".
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