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Veure a través de la mirada que
ens mira fa que ens reconeixem
en ella i en el món que ens
envolta, que al mateix temps
també ens mira. Perquè atrevir-se
a mirar ens permet desvelar la
bellesa que roman oculta en el
llindar d’algunes passions
humanes, com la por i el desig. 

Aquesta exposició ens proposa
reflexionar sobre les diferents
formes de veure a través de la
mirada. Una invitació a obrir els
ulls i a mirar. A mirar i a ser
mirats per uns rostres que trobem
entre els plecs que el paper fa
visibles en cadascuna de les
escultures, per interpel�lar-nos
sobre la nostra identitat com a
subjectes i sobre la manera com
ens relacionem amb el món. 

#mirades
www.patriciamaseda.com

Què significa,  
per mi,  ser vist?

 
(Jean-Paul Sartre)

Del 5 de febrer al  3 d 'abri l  
Palau de l ’Abadia (Sala Joan Maragall  i  Gorina)

Sant Joan de les Abadesses
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GALATEA 
La mirada creadora 
El mite de Pigmalió i Galatea
desvetlla la imatge de la creació, 
però també la de l’amor i del desig. 
El jove escultor crea una estàtua
femenina tan perfecte que la seva
mirada de marbre acaba despertant 
a la consciència.

NARCÍS  
La mirada destructiva
Quan Narcís descobreix que no 
pot posseir l'objecte del seu desig,
aconseguir aquesta bellesa que 
li retorna la mirada, acaba sucumbint 
a l'atracció del seu propi reflex i es
deixa morir inclinat sobre la seva imatge
reflectida en l'aigua de la font.

ΦΩΣΦΟΡΑ ΟΜΜΑΤΑ (Ulls portadors de llum) 
La mirada de foc
Per als antics grecs, “l’esperit visual” 
era el que produïa la capacitat de veure. 
Al Timeu, Plató feia referència al foc que
roman al nostre interior i que flueix dels ulls
de forma subtil i continua a partir d'uns raigs
lluminosos que irradien la llum interior. 

VELHA 
La mirada del temps
"Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus"
(però fuig entre tant, fuig irreparable el
temps) (Virgili, Geòriques).
La vellesa ens retorna la mirada del temps
passat que perviu en la memòria, transformat
pels records i les vivències. 

WINGS OF DESIRE 
La mirada providencial
Déu té posada la seva mirada en tot 
i confia l’execució dels seus 
actes als àngels. 
Ells, que intercedeixen 
com a missatgers entre 
els homes, tenen el do d'observar 
tot allò que les persones no poden veure i
d’escoltar els seus pensaments.

TIRÈSIES 
La mirada endevinatòria 

Tirèsies, un dels endevins més cèlebres del
món antic, representa la mirada cega que
a través de l’endevinació i de la capacitat
profètica pot comprendre allò que l’ésser
humà no pot arribar a veure. 

METAMORFOSI  
La mirada revelada
La metamorfosi esdevé el símbol
poderós de la transformació, 
que sol tenir lloc oculta a la vista.
Les metamorfosis de la mirada,
segons Jean-Pierre Vernant, no
revelen només al que mira, sinó
també a aquell que és mirat.

FOBOS 
La mirada del terror

A diferència de la por entesa
com un mecanisme de
supervivència, la fòbia és una
reacció de por irracional i
desproporcionada que bloqueja
l’existència de l’individu.

DORIAN GRAY 
La mirada sinistra 
A El retrat de Dorian Gray 
(Oscar Wilde, 1890) trobem 
la mirada de la por al pas del
temps, a envellir i a desaparèixer. 
Dorian Gray desitja viure per
sempre jove i bell com en un dels
 

OLÍMPIA 
La mirada del desig
Olímpia representa la mirada 
hipnòtica que condueix a la passió 
i a la bogeria. A L'home de sorra 
(ETA Hoffmann, 1816), Olímpia
desperta el desig irrefrenable de
Nataniel cap a la bellesa d’un cos
aparentment animat, que encarna 
el paradigma del sinistre femení. 

EL ROSTRE VERDADER 
La mirada interior 
La imatge que retorna un mirall
reflecteix l’ànima de qui el mira. 
És el mirall de l’ànima que ens mira
silenciós i ens retorna la nostra imatge
verdadera; una mirada que implica 
no només el rostre, sinó també el cos, 
la ment i l’esperit. 

ENIGMA 
La mirada enigmàtica 
La mirada freda i inanimada d'una 
estàtua erosionada amaga la bellesa 
fràgil i eterna del pas del temps.
Aquesta mirada esborrada, enigmàtica 
i impertorbable observa el món, dialoga
amb el passat i ens interpel�la sobre el
nostre present.

retrats que conserva, on s'acumulen totes les passions 
i les maldats que porta a terme durant la seva vida.

Fòbia deriva del terme grec Φόβος [fóbos].


